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 المستخمص

جددودة الخدددماه التعميميددة  ددي كميددة االقتصدداد هددد ه هددذد الدراسددة إلددع معر ددة ع قددة اودارة اولكترونيددة بت سددين 
مصدراتة وتددم اسدتخدام المددنصف الوصدديي الت ميمدي. وتكددون مجتمد  الدراسددة مدن جميدد  أع دداء  –والعمدوم السياسددية 

 ( ميردة.66( ع و، وثم اختيار عينة عشوائية بسيطة بمغ  جمصا )80هيئة التدريس بالكمية. والبالغ عددهم )

نة كدددةداة لجمددد  البيانددداه، وتدددم ت ميدددل االسدددتبانة باسدددتخدام بعدددض األسدددالي  او صدددائية وقدددد تدددم اسدددتخدام االسدددتبا
المناسددبة لير ددياه الب ددؤ وتسدداؤالتا وهددي معامددل أليددا كرونبدداخ واختبددار اوشددارة ومعامددل االرتبدداط بيرسددون، عددن 

إلددع النتددائف ومددن خدد ل الت ميددل او صددائي لبياندداه الب ددؤ تددم التوصددل   Minitabطريددا البرنددامف او صددائي
 التالية :

 وجود عالقة طردية موجبة بين اإلدارة اإللكترونية وتحسين جودة الخدمات التعميمية بالكمية قيد الدراسة.
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 (:Introductionمقدمة ) 1.1

نظرًا لتطور التكنولوجية والعصر الرقمي  إن اودارة االلكترونية ُتعد مصمة و رورية  ي تقديم الخدماه 
بجودد عالية، وقد أتع هذا التطور استجابة لجمما من الت دياه التي واجصه التعميم، والتي تمثمه  االلكترونية

 ي مجال االتصااله إلع التيكير الجدي من قبل الدول ل ستيادة   ي تطور تقنياه التعميم،  يه أدى التطور
يم الخدماه التعميمية بطريقا من منجزاه الثورة التكنولوجية باستخدام ال اسو  وشبكاه االنترنه، وتقد

عن تجن  الروتين و ياع الوقه والتكمية  اودارية،    اولكترونية، لتساهم  ي  ل العديد من المشك ه 
بالغا لوجود بيئة تنا سيا بين  أهميةويعتبر االهتمام بجودة الخدماه  ي مؤسساه التعميم ذو  وغيرها،

دماه إلكترونية ذاه جودد عالية السيما الخدمة األساسية المتمثمة  ي وهذا يتطم  تقديم خ المؤسساه الجامعية،
 تكوين جيل قادر عمع إ داؤ أثر إيجابي  ي المجتم .

 (:The Study Problemمشكمة الدراسة ) 1.1 

عمل البا ثاه  ي كمية االقتصاد والعموم السياسية ال ظن وجود عدة مظاهر تعكس  عف  من خ ل        
قمة استخدام االنترنه  ي تقديم الخدماه التعميمية،  استخدام اودارة االلكترونية بالكمية قيد الدراسة والمتمثمة  ي

لتجصيزاه والوسائل التعميمية االعتماد الكبير عمع المعام ه الورقية  ي انجاز األعمال، إ ا ة ل عف ا
االلكترونية، كل ذلك أثار شعور لذي البا ثاه بةن هذا ال عف قد يؤثر عمع جودة الخدماه التعميمية، ولتةكيد  
ذلك تم القيام بإجراء عدد من المقاب ه الشخصية م  أع اء هيئة التدريس بالكمية قيد الدراسة، التي بينه 

دارة االلكترونية والتي قد تعد أ د العوامل التي تؤثر عمع جودة الخدماه وجود مشكمة متمثمة  ي  عف او
 التعميمية. بالتالي يمكن صياغة مشكمة الدراسة  ي السؤال التالي: 

 ؟االلكترونية في تحسين جودة الخدمات التعميمية لإلدارةىل توجد عالقة 

 :Objectives Of the Study)أىداف الدراسة ) 1.1 

  -االتي: هد ه هذد الدراسة إلي  يؤ       

برازالتعرف عل ميصوم اودارة االلكترونية  -  الكمية.أهميتصا  ي  وا 

 الب ؤ.التعرف عمع مستوى جودة الخدماه التعميمية بةبعادها  ي الكمية قيد  -

الشخصية بيان ما إذا كان هناك  روقًا ذاه داللة إ صائية آلراء المب وثين،  س  بعض المتغيراه  -
 . والوظييية

االلكترونية بجودة الخدماه التعميمية وتيسير الع قة  ع قة اودارةصياغة إطار معر ي لتعرف عمع  -
 بينصما.

 : Importance Of the Study )أىمية الدراسة ) 1.1

تستمد الدراسة أهميتصا من أهمية قطاع التعميم العالي،  التعميم ال ي ا أهدا ا وغاياتا إال إذا تو ر لا  -
 .المسار الص يح وتمام عممياتا والم ي  يصا 

تعميمية با دى مؤسساه التعميم جودة الخدماه التاسة أهمية لكونصا تسعي الع ت سين تكتس  هذد الدر  -
 العالي وتطويرها.
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 ( : Hypothesis Studyفرضيات الدراسة   1.1  -

 تقوم الدراسة عمع الير ياه الرئيسية التالية  

التعميمية بةبعادها  وجودة خدماهتوجد ع قة طردية ذاه داللا إ صائية بين اودارة االلكترونية  -
 . ي الكمية قيد الدراسة  االستجابة(األمان،  الممموسية، التعاطف، )االعتمادية،

 الير ية الرئيسية الير ياه اليرعية التالية: وتتيرع من

 وبعد االعتماديةلجودة الخدماهتوجد ع قة طردية ذاه داللا إ صائية بين اودارة االلكترونية  -
 .التعميمية

 ووبعد الممموسية لجودة الخدماهتوجد ع قة طردية ذاه داللا إ صائية بين اودارة االلكترونية  -
 .التعميمية

 وبعد التعاطف لجودة الخدماهتوجد ع قة طردية ذاه داللا إ صائية بين اودارة االلكترونية  -
 .التعميمية

 وبعد االمان لجودة الخدماهتوجد ع قة طردية ذاه داللا إ صائية بين اودارة االلكترونية  -
 .التعميمية

 وبعد االستجابة لجودة الخدماهتوجد ع قة طردية ذاه داللا إ صائية بين اودارة االلكترونية  -
 .التعميمية

 المصطمحات اإلجرائية لمدراسة: 1.1

 نجاز أعمال المنظمة بدقة وسرعة وأقل تكمية.إهي المنظومة التي يتم بصا  :اإلدارة االلكترونية -

 هي مدى مقدرة المنتف عمي تمبية ا تياجاه الزبون. :الجودة -

 معين. جل غرضأهي عمل أو وظيية تقدم من  :الخدمة -

الخدمة المقدمة عن أماكن التعميمية  وانيرادتميز  ىمد ع: هي ال كم عمجودة الخدمات التعميمية -
  .األخرى

 ي مدى و اء المؤسسة المقدمة لمخدمة بوعودها التي وعده بصا عم ئصا  االعتمادية: تتمثل -
 لخدماتصا.بخصوص مستوى الجودة المت من 

 المباني، الديكوروهي كا ة الممموساه المادية ذاه االلتماس المباشر م  العم ء مثل  الممموسية: -
  غيرد.لتسصيل تقديم الخدمة إلع 

 العميل.وهي مدى قدرة المؤسسة عمع تقديم الخدمة بصورة  ورية ومتقنة لما يتطم  لا  االستجابة: -

ل االطمئنان النيسي والمادي اتجاد تعني أن الخدمة المقدمة خالية من العيو  وتشم السالمة: وىي -
 المقدمة.الخدمة 



 

 1029 نوفمبر 12-11الموافق                              والتجارة    االقتصادلكمية  لثالمؤتمر العممي الدولي الثا
شكالياه التنمية  ي الدول النامية  INSD2019                     ليبيا أنموذجًا() المؤسساه وا 

insd. elmergib. edu.ly                                                                                               167 

هذا يقوي انطباعا  ول مستوى جودة  والشيا ية واأللية، كلتعني اال ترام المتبادل  التعاطف: وىي -
 الخدمة.

 والدراسات السابقة األدب النظري

 المبحث األول: اإلدارة اإللكترونية

 مفيوم اإلدارة اإللكترونية: 1.1

اودارة اولكترونية هي نتاج لثورة المعموماه واالتصااله والتقنياه، وأصب ه تمثل االتجاد الجديد  ي      
صا لاودارة ال ديثة، نظرا العتماد اودارة ال ديثة  اليًا عمع التقنية المتطورة التي تساعدها عمع إنجاز أعما

إليصا المنظمة ولذا يتطم  من المنظماه االستيادة من  بالسرعة والكياءة المطموبة وت قيا األهداف التي تسعع
 تطبيا اودارة االلكترونية ل مان سد اليجوة التقنية بيننا وبين العالم 

( بةنصا عبارة عن "إنصا 92:2229تعدده تعريياه اودارة اولكترونية والتي منصا، كما عر صا السميطي)     
المكت  اولكتروني عن طريا االستخدام الواس  لتكنولوجيا المعموماه  االستغناء عن المعام ه الورقية وا   ل

وت ويل الخدماه العامة إلع إجراءاه مكتبية ثم معالجتصا  س  خطواه متسمسمة منيذد مسبقا " وقد عر ه 
IBM  ( األعمال اولكترونية بةنصا "مدخل متكامل ومرن لتوزي  قيمة األعمال 27:2242)نق  عن ياسين
من خ لصا أنشطة األعمال الجوهرية بطريقة مبسطة ومرنة  ذزة من خ ل ربط النظم بالعممياه التي تنيالممي

(  بيناها بةنصا عممية ت ويل وتغيير شكل األعمال 2241العاني وجواد) أماوباستخدام تكنولوجيا اونترنه "
 والخدماه التقميدية وجعمصا أعماال تنيذ عبر األجصزة اولكترونية .

ما سبا يمكن تعريف اودارة اولكترونية بةنصا: الت ول من اودارة التقميدية والمعام ه الورقية إلع م بناءً      
نجاز أعمالصا  ي الوقه المناس  والتكمية المناسبة وبكياءة  إدارة تستخدم تكنولوجيا نظم المعموماه أهدا صا وا 

 أكبر.

 واإلدارة التقميدية:الفرق بين اإلدارة االلكترونية  1.1

هناك اخت ف بين اودارة االلكترونية واودارة التقميدية  ي عدة جوان   من  يؤ االستخدام  اودارة      
ن وجد استخدام لصا سيكون بشكل بسيط بعكس اودارة التقميدية  صي  االلكترونية ال تعتمد عمع الوثائا الورقية وا 

كبير، أما  ي عممية التواصل بين األطراف  يتم  ي اودارة االلكترونية من  المعام ه الورقية بشكل عتعتمد عم
خ ل مواق  التواصل االلكترونية،  ي  ين اودارة التقميدية يتم من خ ل المقاءاه المباشرة بين األطراف 

ن  ي اودارة التقميدية ساعة يوميا، إال أ (21المتعاممة، تتو ر الخدمة لمعم ء  ي اودارة االلكترونية عمع مدار )
نجاز العمل، أما  ي اودارة إتتم من خ ل ساعاه دوام العمل. مدة تتسم اودارة االلكترونية بسرعة  ي 

 نجاز األعمال.إااللكترونية  صناك بطء نسبي  ي 



 

 دراسة حالة عمى كمية االقتصاد والعموم السياسية مصراتة – إلدارة االلكترونية وعالقتيا بتحسين جودة الخدمات التعميميةا
 أ. هاجر الشريف ؛ أ. خيرية شبش ؛ أ. هناء عبد العاطي        جامعة   

468 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

 أىمية اإلدارة اإللكترونية: ـ 1.1

ونية والتي جعمه منظماه األعمال تتسابا  ي هناك مجموعة من اليوائد التي تعكس أهمية اودارة االلكتر      
( بةنصا تسصل اوجراءاه والمعام ه داخل المنظمة 2229تطبيا ميصوم اودارة االلكترونية، كما ذكر السالمي)

مما يؤثر لك عمع جودة الخدماه. كما أن اودارة االلكترونية تساعد  ي عممية التواصل بين اوداراه داخل 
 المنظماه األخرى.المنظمة وكذلك م  

 ( لمعديد من اليوائد التي تقدمصا اودارة االلكترونية، منصا:2228أشار الكبيسي)     

 نجاز العمال من خ ل استخدام االتصااله وتقنية المعموماه.إد سرعة 4

 تو ير المعموماه بشكل مستمر مما يساعد  ي تسصيل عممية اتخاذ القرار. ..-2

 األعمال اودارية.د تقميص تكاليف 9

 د التخمص من مشكمة البعدين المكاني والزماني.1

 د التقميل من ظاهرة الم سوبية والرشوة.5

 معوقات اإلدارة اإللكترونية:1.1

( أن تطبيا اودارة اولكترونية قد يعيقا عدة العوامل ك عف تو ر 2244( وال سناه)2242يذكر  امد )     
ام بمشروع االدارة االلكترونية وكذلك قد يكون هناك مقاومة أو تخو ا من قبل مصادر التمويل ال زمة لمقي

الموظيين لوظائيصم ومصال صم مما يؤثر عمع تطبيا االدارة االلكترونية، أي ا  عف الثقة  ي أنظمة 
ا المعموماه و ماية سرية المعموماه والتعام ه الشخصية و عف الخبرة  ي التعامل م  ال اس  اآللي، كم

( لوجود معوقاه تنظيمية والتي تتمثل  ي  عف التنسيا والتخطيط الجيد لتطبيا اودارة 2244أشار شمبي)
 اولكترونية.

 المبحث الثاني: جودة الخدمات التعميمية

 مفيوم الجودة: 1.1

تعريياه الجودة التي ين تعدده التعاريف ومن بين ثنظرًا ل هتمام الذي عر تا الجودة من قبل الرواد والبا      
تقديم خدمة بمستوى عالي من الجودة المتميزة تكون من و "إنتاج المؤسسة لسمعة  ( هي47،2226) ذكرها عقيمي

خ ها الو اء با تياجاه ورغباه زبائنصا بشكل يتيا م  توقعاتصم وت قيا ر ائصم ويتم ذلك من خ ل مقاييس 
( عرف الجودة بةنصا "نظام لصناعة البيئة التنظيمية 2242لطاهر)مو وعة سميًا لإلنتاج سمعة أو خدمة". أما ا

 .التي تساعد الموظيين عمع أداء أعمالصم المطموبة بشكل متميز طبقًا لمموصياه المطموبة

  مفيوم جودة الخدمات التعميمية 2.1

ون  ي الخدمة تعرف جودة الخدماه التعميمية بةنصاد مجموع الخصائص والمميزاه التي ينبغي أن تك      
لتعميمية، والتي تتميز بصا الكمية عن الكمياه األخرى، ب يؤ تكون هذد الخدمة قادرة عمع تةهيل وتزويد الطال  

ناء سنواه الدراسة  ي الكمية، ب يؤ يكون الطال   ي الصورة النصائية خريف ثبالمعر ة والمصاراه والخبراه أ
 جامعي.
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 أبعاد جودة الخدمات:  3.1

تختمف أبعاد جودة الخدماه عن تمك التي تخص السم  الصناعية، ألن جودة الخدمة ترتبط بارتباط مباشر      
 .(  ي التالي2249براهيم)إبين المقدم والمستييد من الخدمة هناك عدة أبعاد لجودة الخدماه و  صا 

والدقة  رجة عالية من الص ة: تعني مقدرة مقدم الخدمة عمع أداء الخدمة بشكل يعتمد عمع داالعتمادية
 مرة.والتناسا والو وح، وتقديمصا بشكل ص يح من أول 

هي األشياء الممموسة متعمقة بمكان تقديم الخدمة من قبل الجامعة لمكمية مثل موق  الممموسية:  .4
 الكمية، المباني، القاعاه الدراسة.

مست قيصا، أي يعني الرغبة  ي هي مدى ال رص والسرعة  ي تقديم الخدمة التعميمية ل: االستجابة .2
 مساعدة الطمبة  ي تقديم الخدمة المشجعة لصم.

 يقدمصا. و ي منيعبر عن الشعور باألمان والثقة  ي الخدمة المقدمة السالمة:  .1

 : يعني توجيا الرعاية واالهتمام لكل طال  ويجعما يشعر بذلك .التعاطف .1

 التعميمية:أىم الصعوبات التي تعترض لقياس جودة الخدمات  3.1

جودة الخدماه التعميمية تتعرض لعدة صعوباه  ي المؤسساه  ( أن2246يبين الصال ي وجا  اهلل )     
 الجامعي.التعميمية عمومًا والمؤسساه الجامعية خصوصًا وذلك يرج  إلع الخصائص التي تتميز بصا النظام 

ال توجد مؤشراه دقيقة متعارف  ذاكا ي لد  عف اهتمام البا ثين لمو وع جودة الخدماه التعميمية بشكل 4
 الجودة.عميصا لقياس 

يدل عمع  التجانس، وهذابالتعدد والتنوع وعدم ويتميز د مخرجاه النظام الجامعي يتمثل  ي عدد من الخرجين، 2
استخدام عدد كبير من المؤشراه والخصائص  ي قياس الجودة وهذا يتطم  كثير من الوقه والجصد لعممية 

 القياس.

ليس كل الخرجين  المجتم ، ألناد ليس من السصل معر ة اليائدة التي تعود بصا خرجين الجامعة عمع 9
 شاغرة.يت صمون عمع وظائف 

 ممخص الدراسات السابقة: 11-1

 (4جدول رقم )

 النتائج اليدف الدراسة
( بعنوان "تقويم 2003أبو ارة)

جودة الخدماه التعميمية لكمياه 
اودارية االقتصاد والعموم 

 بالجامعاه اليمسطينية"

ت ديد مدى استخدام كمياه 
االقتصاد والعموم اودارية لمقاييس 
م ددة  ي تقويم جودة الخدماه 

 التعميمية

تستخدم الكمياه مجموعة مقاييس 
م ددة  ي تقويم جودة خدماتصا 
التعميمية و قا آلراء عينة العمداء 

 ورؤساء األقسام
( بعنوان "مدى 2011العالول)

توا ر متطمباه نجاح تطبيا 
التعرف عمع مدى توا ر متطمباه 
نجاح تطبيا اودارة اولكترونية 

تتوا ر متطمباه نجاح تطبيا 
اودارة االلكترونية  ي الجمعياه 
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اودارة اولكترونية الجامعاه 
الخيرية الكبرى  ي قطاع غزة 
وأثرها عمع االستعداد المؤسسي 

  د اليساد"

الجامعاه الخيرية الكبرى  ي 
ستعداد قطاع غزة وأثرها عمع اال
 المؤسسي  د اليساد

الخيرية الكبرى  ي قطاع غزة 
 %(86.92بنسبة )

( بعنوان "أثر 2012إشميل )
تطبيا اودارة االلكترونية  ي تقويم 
جودة الخدماه المصر ية "دراسة 
ميدانية عمع القطاع المصر ي 

الجمصورية الميبي/ مصرف 
 مصراتة

بيان أثر تطبيا اودارة االلكترونية 
 ي مصرف الجمصورية مصراتة 
 عمع جودة الخدماه المصر ية

تدني متطمباه تطبيا اودارة 
 االلكترونية بالمصرف قيد الدراسة

( بعنوان "متطمباه 2012شن )
تطبيا اودارة اولكترونية لمموارد 
البشرية" دراسة تطبيقية عمع 

-الميبية لم ديد والصم  الشركة
 مصراتة

التعرف عمع اوجراءاه التي 
تتبعصا الشركة ويجاد الغطاء 

القانوني والتشريعي لتطبيا اودارة 
االلكترونية لمموارد البشرية لمشركة 

 قيد الدراسة

 عف  ي اوجراءاه التي تتبعصا 
 الشركة لتطبيا اودارة االلكترونية

Esmat(2012 تطبيا اودارة)
الكترونية  ي قطاع التعميم لتعزيز 
نوعية التعميم واونسان تنمية 

 الموارد  ي بنغ ديش.

التعرف عمع أنواع الخدماه 
الكترونية التي تمارس  ي قطاع 
التعميم وتو ير التعميم الشياف 
والمسؤول والموجا لموقه 

والمنخيض التكمية ل مان تنمية 
 الموارد البشرية.

 كرة  % من المجيبين لديصم2
جزئية عن تطبيا ال وكمة 

%  قط من 0.83الكترونية. 
المجيبين ليس لديصم  كرة والمتبقية 

% المجيبين كانوا صامتين 0.83
  ي هذا

% من المجيبين أن 76.67
المعموماه المتعمقة بالتعميم من 
ال كومة إلع التعميم يتم نشر ها 
من خ ل اودارة الكترونية. 

عميمية وأ ا وا أن المؤسساه الت
 أي ا

تنشر المعموماه بين الكمياه 
والمدارس من خ ل ال وكمة 

 الكترونية.
 

 عداد الباحثاتإالمصدر 
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 الطريقة واإلجراءات:1.1

 منيج الدراسة: -1

انط قا من مشكمة الدراسة وأهدا صا  إن المنصف المتب   ي هذد الدراسة هو المنصف الوصيي الت ميمي، والذي     
يصدف إلع وصف الظاهرة وتشخيصصا و صمصا وت ديد أسبابصا، وقد استخدمه البا ثتان مصدرين أساسيين 

 لجم  المعموماه، هما:

عالجة اوطار النظري لمدراسة إلع مصادر البياناه :  يؤ اتجصه البا ثاه  ي مالمصادر الثانوية - أ
الثانوية، والتي تتمثل  ي الكت  والمراج  ذاه الع قة، والدراساه السابقة، وشبكة المعموماه الدولية 

 )اونترنه(.

إلع جم  البياناه  اه: لمعالجة الجوان  الت ميمية لمو وع الدراسة لجةه البا ثالمصادر األولية -  
بواسطة االستبانة كةداة رئيسية لمدراسة، ووزعه عمع أع اء هيئة التدريس بكمية االقتصاد والعموم 

 السياسية.

 مجتمع الدراسة وعينتيا: -1

ع اء هيئة التدريس بكمية االقتصاد والعموم السياسية مصراتة أ: تكون مجتم  الدراسة من جمي  المجتمع    
 ( ع و هيئة تدريس.82والبالغ عددهم )

( 66: و قًا لجدول مورقان لمعيناه اال صائية قامه البا ثاه باختيار عينة عشوائية، بمغ عددها )العينة    
 ( استبانة صال ة لت ميل.54ع اء هيئة التدريس بكمية االقتصاد، وتم استرجاع )أميردة من 

 أداة الدراسة: -1

يتم من خ لصا استقصاء آراء اع اء هيئة التدريس بكمية االقتصاد  تم استخدام االستبانة لتكون أداة      
 والعموم السياسية مصراتة  ول اودارة االلكترونية وع قتصا بجودة الخدماه التعميمية.

 وقد قسمه االستبانة إلع جزأين رئيسين:

أل دراد عينة الدراسة، وهي:)المؤهل العممي، الدرجة العممية، الوظييية : يشمل البياناه الجزء األول من االستبانة
 سنواه الخبرة( 

( عباراه لممتغير المستقل، 42من ) وتكون لمدراسة، األساسية المتغيراه يت من  االستبانة: من الثاني الجزء
ه وبعد ( عبارا9بعاد  يؤ ي توي بعد الممموسية عمع )أ(عبارة لممتغير التاب  مقسمة عمع عدة 49و)

( عباراه، وتم 1( عباراه وبعد التعاطف )1( عباراه وبعد الس مة )1(عباراه وبعد االستجابة )1االعتمادية )
إجراء بعض التعدي ه عميصا بما يت ءم م  أهداف الدراسة، وتم قياسصا و ا مقياس ليكره الخماسي و قا 

من  عبارة كل إعطاء تم ير موا ا بشدة ( وقدلمتدرج التالي: )موا ا بشدة، موا ا، م ايد، غير موا ا، غ
درجاه(،  1درجاه(، موا ا ) 5موا ا بشدة ) :اآلتي الن و عمع إ صائًيا معالجتصا لتتم درجاه؛ السابقة العباراه
 درجاه(، غير موا ا )درجتان(، غير موا ا بشدة )درجة وا دة(. 9م ايد )
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 تحميل البيانات واختبار فروض الدراسة: 1.1

يتناول هذا الجزء من الدراسة ت ميل البياناه التي تم ال صول عميصا من المشاركين  ي الدراسة، وذلك     
 باستخدام األسالي  او صائية واختباراه اليروض ال زمة، لت قيا أهداف الدراسة.

 . االختبارات الخاصة بأداة القياس )االستبانة(:أ

 الداخمي )ألفا كرونباخ( لفقرات االستبيان( معامل االتساق 1يوضح الجدول )

 قيمة معامل أليا كرنباخ الم ور

 20825 اودارة االلكترونية

 20879 جودة الخدماه التعميمية

 20927 الكل

 البا ثاه عدادإ المصدر              

وهي قيمة مرتيعة  (20927)من خ ل النتائف الواردة بالجدول السابا نجد أن معامل أليا كرونباخ ككل بمغ      
 وهذا يعني أن ص يية االستبيان تتمت  بدرجة عالية من الصدا والثباه . من النا ية او صائية،

 استمارة االستبيان: تحميل-ب 

 التحميل اإلحصائي لمبيانات واختبار فرضيات الدراسة: 1.1

إلع قرار بشةن  ر ية الدراسة وذلك تناول هذا الجان  من الت ميل اختبار  ر ياه الدراسة لموصول       
باستخدام البياناه التي تم ال صول عميصا من االستبياناه الموزعة عمع المشاركين  ي الدراسة وذلك باستخدام 

ودارة االلكترونية وع قتصا بجودة الخدماه الت ميل او صائي المناس  وهو اختبار اوشارة وذلك لدراسة ا
 .التعميمية

 اإلشارة:اختبار -1

، باعتبارد ا د االختباراه او صائية ال معممية التي تجرى عندما Sign Testتم استخدام اختبار اوشارة     
( الذي يجرى عندما sample t4األ ادي ) tبمقياس ترتيبي، وهو اختبار مقابل الختيار  ةتكون البياناه مقاس

ن البياناه ترتيبية، ويستخدم د تم استخدام اختبار اوشارة ألتتب  البياناه التوزي  الطبيعي و ع هذد الدراسة ق
 اختبار اوشارة الختبار:

 أكبر. :أن وسيط درجة الموا قة  ول عبارة يساوي قيمة م ددة أوH0الصيري اليرض

 : أن وسيط درجة الموا قة  ول هذد العبارة أقل من هذد القيمة.H1اليرض البديل 

 هذد الدراسة عمع الن و التالي: وقد تم اختبار هذد اليروض  ي

 : ال توجد موا قة  ول هذد العبارة. H0اليرض الصيري -
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 : توجد موا قة  ول هذد العبارة.H1اليرض البديل -

(( وجراء الت ميل او صائي والوصول إلع Minitabتخاذ قرار  ول هذد الير ية تم استخدام برنامف ))وو   
 اتخاذ القرار التالي:

 صذا يدل عمع قبول اليرض الصيري (  2025){ أكبر من P-valueقيمة مستوى المعنوية المشاهد } نهإذا كا-أ
 أي أنا ال توجد موا قة  ول هذد العبارة.

 صذا يدل عمع ر ض  (2025) { أصغر من أو تساويP-valueإذا كانه قيمة مستوى المعنوية المشاهد }- 
 اليرض الصيري وقبول اليرض البديل وأنا توجد موا قة  ول هذد العبارة.

 [Pearson correlation]معامل ارتباط بيرسون-1

(،  اوشارة السالبة تدل عمع -4+ ، 4وهو يقيس مدى وجود ع قة خطية بين متغيرين ، وتتراوح قيمتا بين )
( الص يح كانه أقوى، وكمما 4رتباط الطردي، وكمما اتجصه القيمة ن و )ارتباط عكسي، والموجبة تدل عمع اال
 اتجصه ن و الصير كانه أ عف.

 اختبار فرضية الدراسة: 1.1

 )اإلدارة اإللكترونية(:اختبار الفرضية األولى       

 تمه دراسة هذد الير ية  ي مجتم  الدراسة عن طريا عينة الدراسة الختبار الير ية التي تنص عمع      

 .إدارة الكترونيةاليرض الصيري ال توجد 

 . إدارة الكترونيةاليرض البديل توجد 

وشارة وتم اختبار هذد الير ية لكل  قرة من  قراه االستبيان الخاصة بصذد الير ية عن طريا اختبار ا     
 .(9وكانه النتائف كما بالجدول رقم ) Minitabاو صائي وأجريه ال ساباه عن طريا البرنامف او صائي 

 ( يبين نتائج التحميل اإلحصائي لمفرضية الفرعية األولى1جدول رقم )

 العبارة

ا 
موا 

ير 
غ

شدة
ب

 ا 
موا
ير 

غ
 

 ايد
م

 ا 
موا

شدة 
ا ب

موا 
 

مستوى 
 المعنوية

p-value 

 القرار

دقة المعموماه  ىتت قا الكمية من مد
 وتراعي التوثيا

   ر ض  202222 8 21 45 9 4

4 21 5 2 4 تتعامل الكمية بالنماذج والوثائا الورقية

   ر ض  202222 9

تسعي الكمية إلي  وسبة جمي  
 المعام ه اودارية

   قبول  209479 1 48 44 45 9

يتم اعتماد األسمو  اليدوي إ ا ة إلي 
األسمو  الم وس   ي التعامل م  

 البياناه
4 4 6 21 4

   ر ض  202222 9
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تمتمك الكمية قاعدة بياناه تكيي ال 
 نجاز أعمالصا

   قبول  202294 9 41 22 9 9

تمتمك الكمية نظام معموماه ي من 
 سن تد ا المعموماه بين  أقسامصا 

 بسصولة
   قبول  208965 2 9 25 44 1

األجصزة اولكترونية المستخدمة تساهم 
  ي اتخاذ القراراه بيعالية

   قبول  209612 1 41 48 41 4

توظف الكمية الممف االلكتروني 
 لمطال  والمعمم

   قبول  402222 2 2 9 24 47

تستخدم الكمية أنظمة معموماه متطورة 
نظم  مثل )نظم المعموماه اودارية،

دعم  القراراه، نظم إدارة قاعدة 
 البياناه (

   قبول  40222 2 5 44 22 49

تستخدم الكمية االنترنه كة د مؤشراه 
 الت ول باتجاد عصر المعموماه

   قبول  402222 9 5 1 22 47

   قبول  402222 4 9 9 47 27 تتعامل الكمية م  المكتباه االلكترونية

االلكتروني تستخدم الكمية البريد 
 بصورة  عالة لتبادل المعموماه

 
49 
 

   قبول  402222 2 1 8 48

 العام
 

   قبول  209822

 المصدر اعداد الباحثات   

 من خ ل النتائف بالجدول السابا نجد أن :     

مما يدل عمع ر ض اليرض (  2025)لمعبارة األولع أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (4
 الصيري وقبول البديل مما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أنا

 تت قا الكمية من مدي دقة المعموماه وتراعي التوثيا. 

مما يدل عمع ر ض اليرض الصيري  (2025)لمعبارة الثانية أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (2
ما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أنا تتعامل وقبول البديل م

 الكمية بالنماذج والوثائا الورقية. 

مما يدل عمع عدم ر ض اليرض  (2025)لمعبارة الثالثة أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (9
بارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أنا ال تسعي الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد الع

 الكمية إلي  وسبة جمي  المعام ه اودارية.
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مما يدل عمع ر ض اليرض الصيري  2025لمعبارة الثالثة أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (1
ذلك يمكن القول أنا يتم اعتماد وقبول البديل مما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وب

 األسمو  اليدوي إ ا ة إلي األسمو  الم وس   ي التعامل م  البياناه.

مما يدل عمع عدم ر ض اليرض  (2025)لمعبارة الثالثة أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (5
ذلك يمكن القول أنا ال تمتمك الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وب

 نجاز أعمالصا.الكمية قاعدة بياناه تكيي و

مما يدل عمع عدم ر ض اليرض ( 2025)لمعبارة السادسة أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (6
تمتمك الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أنا ال 

 الكمية نظام معموماه ي من  سن تد ا المعموماه بين  أقسامصا بسصولة.

مما يدل عمع عدم ر ض اليرض ( 2025)لمعبارة السابعة أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (7
ة الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أن األجصز 

 القراراه بيعالية. اتخاذاولكترونية المستخدمة ال تساهم  ي 

مما يدل عمع عدم ر ض اليرض (  2025)لمعبارة الثامنة أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (8
الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أن الكمية ال 

 لممف االلكتروني لمطال  والمعمم.توظف ا

مما يدل عمع عدم ر ض اليرض ( 2025)لمعبارة التاسعة أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (9
الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أن الكمية ال 

 نظم دعم  القراراه، نظم إدارة قاعدة البياناه (. م المعموماه اودارية،تستخدم أنظمة معموماه متطورة مثل )نظ

مما يدل عمع عدم ر ض اليرض  (2025)لمعبارة العاشرة أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (42
ال الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أنا الكمية 

 تستخدم االنترنه كة د مؤشراه الت ول باتجاد عصر المعموماه.

مما يدل عمع عدم ر ض  (2025)لمعبارة ال ادية عشر أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (44
اليرض الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أنا 

 عامل م  المكتباه االلكترونية.الكمية ال تت

مما يدل عمع عدم ر ض  (2025)لمعبارة الثانية عشر أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (42
اليرض الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أن 

 الكمية ال تستخدم البريد االلكتروني بصورة  عالة لتبادل المعموماه.

مما يدل  (2.02) لمم ور ككل أكبر منP-value وبصية عامة نجد أن مستوى المعنوية المشاهد        (49
عمع عدم ر ض اليرض الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة ومن 

 إدارة الكترونية  ي كمية االقتصاد(.ال توجد  خ ل النتائف السابقة نستنتف أنا )
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 اختبار الفرضية الثانية :    

 تمه دراسة هذد الير ية  ي مجتم  الدراسة عن طريا عينة الدراسة الختبار الير ية التي تنص عمع :     

 .ممموسيةاليرض الصيري : ال توجد 

 . ممموسيةاليرض البديل : توجد 

ة وتم اختبار هذد الير ية لكل  قرة من  قراه االستبيان الخاصة بصذد الير ية عن طريا اختبار اوشار       
 (.1وكانه النتائف كما بالجدول رقم ) Minitabاو صائي وأجريه ال ساباه عن طريا البرنامف او صائي 

 ( يبين نتائج التحميل اإلحصائي لمفرضية الفرعية الثانية1جدول رقم )

 العبارة

شدة
ا ب

موا 
غير

 

 ا
موا
ير 

غ
 

 ايد
م

 ا 
موا

شدة 
ا ب

موا 
 

مستوى 
 المعنوية

p-value 

 القرار

الكمية بموق  م ئم يسصل الوصول تتمت  
 إليا بسرعة

   قبول  204928 1 29 1 45 5

الوسائل و التجصيزاه المستعممة  ي الكمية 
 ذاه جودة وتيي با تياجاه الطمبة

   قبول  209922 4 44 41 22 5

المظصر العام لمكمية جذا  )المباني 
 ،القاعاه ،السا ة (

   قبول  40222 2 7 8 48 48

 العام

 
   قبول  209977

 عداد الباحثاتإالمصدر 

  :من خ ل النتائف بالجدول السابا نجد

مما يدل عمع عدم ر ض اليرض  (2025)لمعبارة األولع أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (4
ال تتمت   الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أنا

 الكمية بموق  م ئم يسصل الوصول إليا بسرعة. 

يرض مما يدل عمع عدم ر ض ال (2025)لمعبارة الثانية أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (2
الوسائل  الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أن

 والتجصيزاه المستعممة  ي الكمية ليسه ذاه جودة وتيي با تياجاه الطمبة. 
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يرض مما يدل عمع عدم ر ض ال (2025)لمعبارة الثالثة أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (9
المظصر  الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أن

  (السا ة القاعاه، العام لمكمية غير جذا  )المباني،

مما يدل عمع  (2025)لمم ور ككل أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد وبصية عامة نجد       
عدم ر ض اليرض الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة ومن خ ل 

 ممموسية(.توجد النتائف السابقة نستنتف أنا )ال

 ثالثا : اختبار الفرضية الثالثة :

 :ة التي تنص عمع تمه دراسة هذد الير ية  ي مجتم  الدراسة عن طريا عينة الدراسة الختبار الير ي

 .االعتياديةاليرض الصيري : ال توجد 

  . االعتياديةاليرض البديل : توجد 

وتم اختبار هذد الير ية لكل  قرة من  قراه االستبيان الخاصة بصذد الير ية عن طريا اختبار اوشارة  
 (.5ا بالجدول رقم )وكانه النتائف كم Minitabاو صائي وأجريه ال ساباه عن طريا البرنامف او صائي 

 ( يبين نتائج التحميل اإلحصائي لمفرضية الفرعية الثالثة1جدول رقم )

 العبارة

شدة
ا ب

موا 
ير 

غ
 

 ا
موا
ير 

غ
 

 ايد
م

 ا 
موا

شدة 
ا ب

موا 
 

مستوى 
 المعنوية

p-value 

 القرار

يمتزم العاممون وأع اء هيئة التدريس  ي 
 الكمية بتقديم الخدمة  ي الوقه الم دد

   ر ض  202222 45 25 6 5 2

ت رص الكمية عمع تقديم الخدمة 
 التعميمية بشكل ص يح

   ر ض  202222 49 26 42 2 2

تبدي الكمية اهتماما خاصا بمشاكل 
 واستيساراه الطمبة

   قبول  202841 8 49 48 44 4

ت تيظ الكمية بسج ه دقيقا وموثقا 
 يمكن ال صول عميصا

   ر ض  202224 49 48 42 6 2

   ر ض  202222 العام

 عداد الباحثاتإالمصدر  

  



 

 دراسة حالة عمى كمية االقتصاد والعموم السياسية مصراتة – إلدارة االلكترونية وعالقتيا بتحسين جودة الخدمات التعميميةا
 أ. هاجر الشريف ؛ أ. خيرية شبش ؛ أ. هناء عبد العاطي        جامعة   

478 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

 من خ ل النتائف بالجدول السابا نجد 

مما يدل عمع ر ض اليرض الصيري ( 2025)لمعبارة األولع أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (4
يمتزم  القول أنا وقبول البديل مما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن

 العاممون وأع اء هيئة التدريس  ي الكمية بتقديم الخدمة  ي الوقه الم دد.

مما يدل عمع ر ض اليرض الصيري  (2025)لمعبارة الثانية أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (2
ت رص  يمكن القول أناوقبول البديل مما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك 

 الكمية عمع تقديم الخدمة التعميمية بشكل ص يح. 

مما يدل عمع عدم ر ض اليرض  (2025)لمعبارة الثالثة أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (9
ال  الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أنا

 كمية اهتماما خاصا بمشاكل واستيساراه الطمبة.تبدي ال

مما يدل عمع ر ض اليرض الصيري  (2025)لمعبارة الرابعة أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (1
ت تيظ  وقبول البديل مما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أنا

-P أن مستوى المعنوية المشاهد يمكن ال صول عميصا.  وبصية عامة نجد  ةوثقوم ةالكمية بسج ه دقيق

value مما يدل عمع ر ض اليرض الصيري وقبول البديل مما يعني أن  (2025)لمم ور ككل أقل من
 اعتمادية(.توجد هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة ومن خ ل النتائف السابقة نستنتف أنا )

 : اختبار الفرضية الرابعة : رابعا

 تمه دراسة هذد الير ية  ي مجتم  الدراسة عن طريا عينة الدراسة الختبار الير ية التي تنص عمع 

 .االستجابةاليرض الصيري : ال توجد 

  . االستجابةاليرض البديل : توجد 

وتم اختبار هذد الير ية لكل  قرة من  قراه االستبيان الخاصة بصذد الير ية عن طريا اختبار اوشارة  
 (.6وكانه النتائف كما بالجدول رقم ) Minitabاو صائي وأجريه ال ساباه عن طريا البرنامف او صائي 

 ( يبين نتائج التحميل اإلحصائي لمفرضية الفرعية الرابعة1جدول رقم )

 العبارة

شدة
ا ب

موا 
ير 

غ
 

 ا
موا
ير 

غ
 

 ايد
م

 ا 
موا

شدة 
ا ب

موا 
 

مستوى 
 المعنوية

p-value 

 القرار

تقدم الكمية خدماتصا التعميمية بشكل 
 مناس 

   ر ض  202222 49 27 42 5 4

االستجابة  اليورية ل ل مشاكل 
 المطرو ة لمطمبة

   قبول  206962 5 44 47 45 9
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تقديم الخدماه تعمم الكمية بمواعيد 
 واالنتصاء منصا

   ر ض  202222 24 47 7 5 4

االستعداد الدائم لدى اودارة وأع اء 
 هيئة التدريس لمساعدة الطمبة

   ر ض  202222 9 28 42 9 4

 العام

 
   ر ض  202222

 عداد الباحثاتإالمصدر  

 من خ ل النتائف بالجدول السابا نجد 

مما يدل عمع ر ض اليرض الصيري  (2025)لمعبارة األولع أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (4
تقدم  وقبول البديل مما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أنا

 الكمية خدماتصا التعميمية بشكل مناس .

مما يدل عمع عدم ر ض اليرض  (2025)لمعبارة الثانية أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (2
 الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أن

 االستجابة غير  ورية ل ل مشاكل المطرو ة لمطمبة. 

مما يدل عمع ر ض اليرض الصيري  (2.25)لمعبارة الثالثة أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (9
تعمم  وقبول البديل مما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أنا

 الكمية بمواعيد تقديم الخدماه واالنتصاء منصا.

يرض الصيري مما يدل عمع ر ض ال (2025)لمعبارة الرابعة أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (1
 وقبول البديل مما 

االستعداد الدائم لدى  يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أنا (5
 اودارة وأع اء هيئة التدريس لمساعدة الطمبة.

عمع مما يدل  (2025)لمم ور ككل أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد وبصية عامة نجد       
ر ض اليرض الصيري وقبول البديل مما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة ومن خ ل 

 االستجابة(توجد النتائف السابقة نستنتف أنا )

 خامسًا : اختبار الفرضية الخامسة :

 التي تنص عمع :تمه دراسة هذد الير ية  ي مجتم  الدراسة عن طريا عينة الدراسة الختبار الير ية 

 .الس مةاليرض الصيري : ال توجد 

  . الس مة اليرض البديل : توجد
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وتم اختبار هذد الير ية لكل  قرة من  قراه االستبيان الخاصة بصذد الير ية عن طريا اختبار اوشارة  
 (.7وكانه النتائف كما بالجدول رقم ) Minitabاو صائي وأجريه ال ساباه عن طريا البرنامف او صائي 

 ( يبين نتائج التحميل اإلحصائي لمفرضية الفرعية الخامسة2جدول رقم )

 العبارة

شدة
ا ب

موا 
ير 

غ
 

 ا
موا
ير 

غ
 

 ايد
م

 ا 
موا

شدة 
ا ب

موا 
 

مستوى 
 المعنوية

p-value 

 القرار

سموك هيئة التدريس و إدارة الكمية يعزز 
 الشعور باألمان و الثقة

2 7 4

   ر ض  202222 1 28 2

دارة الكمية  إلمام هيئة التدريس وا 
 بالمعموماه الكا ية و سن توصيمصا

4 1 4

   ر ض  202222 5 92 4

المباقة و سن الخما  ي التعامل من قبل 
 هيئة التدريس

2 2 4

   ر ض  202222 44 25 9

تتعامل الكمية بالمعموماه الخاصة 
 لمطمبة بسريا

4 5 4

   ر ض  202229 49 49 9

 العام

 
   ر ض  202222

 عداد الباحثاتإالمصدر    

 من خ ل النتائف بالجدول السابا نجد 

مما يدل عمع ر ض اليرض الصيري  (2025)لمعبارة األولع أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (4
سموك  وقبول البديل مما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أن

 هيئة التدريس و إدارة الكمية يعزز الشعور باألمان و الثقة. 

مع ر ض اليرض الصيري مما يدل ع (2025)لمعبارة الثانية أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (2
إلمام  وقبول البديل مما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أن

دارة الكمية بالمعموماه الكا ية و سن توصيمصا.   هيئة التدريس وا 

اليرض الصيري  مما يدل عمع ر ض (2025)لمعبارة الثالثة أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (9
المباقة  وقبول البديل مما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أن

 و سن الخما  ي التعامل من قبل هيئة التدريس.
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مما يدل عمع ر ض اليرض الصيري  (2025)لمعبارة الرابعة أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (1
تتعامل  بديل مما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أناوقبول ال

 .ةالكمية بالمعموماه الخاصة لمطمبة بسري

مما يدل عمع  2025لمم ور ككل أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد وبصية عامة نجد       
يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة ومن خ ل ر ض اليرض الصيري وقبول البديل مما 

 الس مة(.توجد النتائف السابقة نستنتف أنا )

 سادسًا اختبار الفرضية السادسة :

اليرض :تمه دراسة هذد الير ية  ي مجتم  الدراسة عن طريا عينة الدراسة الختبار الير ية التي تنص عمع 
 .الصيري ال توجد التعاطف

  . اليرض البديل توجد التعاطف                                

 وتم اختبار هذد الير ية لكل  قرة من  قراه االستبيان الخاصة بصذد الير ية عن طريا اختبار  

وكانه النتائف كما بالجدول  Minitabاوشارة او صائي وأجريه ال ساباه عن طريا البرنامف او صائي 
 (.8رقم )

 ( يبين نتائج التحميل اإلحصائي لمفرضية الفرعية السادس3رقم ) جدول

 العبارة

شدة
ا ب

موا 
ير 

غ
 

 ا
موا
ير 

غ
 

 ايد
م

 ا 
موا

شدة 
ا ب

موا 
 

مستوى 
 المعنوية

p-

value 

 القرار

تظصر اودارة  وهيئة التدريس الود  ي 
 ع قتصم م  الطمبة

   ر ض  202222 1 99 42 2 2

اهتماماه و   مصم ة الطال   ي مقدمة 
 إدارة الكمية

   قبول  202662 6 47 45 42 9

العمم والدراية الكا ية من طرف اودارة و 
 هيئة التدريس باال تياجاه المختمية لمطمبة

   قبول  208785 9 42 45 48 9

الروح المر ة والصداقة وا  ة  ي التعامل 
 داخل الكمية

   قبول  202554 5 46 49 44 2

   ر ض  202298 العام

 المصدر اعداد الباحثات 
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  :نجد (8رقم ) من خ ل النتائف بالجدول السابا

مما يدل عمع ر ض اليرض الصيري (2025)لمعبارة األولع أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (4
تظصر اودارة   القول أناوقبول البديل مما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن 

 وهيئة التدريس الود  ي ع قتصم م  الطمبة. 

مما يدل عمع عدم ر ض اليرض  (2025)لمعبارة الثانية أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (2
 الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن 

 و   لمصم ة الطال   ي مقدمة اهتماماه إدارة الكمية. ليس هناك  القول أنا

مما يدل عمع عدم ر ض اليرض  (2025)لمعبارة الثالثة أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (9
ال يوجد عمم  الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أنا

 من طرف اودارة و هيئة التدريس باال تياجاه المختمية لمطمبة.ودراية كا ية 

مما يدل عمع عدم ر ض اليرض  (2025)لمعبارة الرابعة أكبر من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد  (1
الروح  الصيري مما يعني أن هناك عدم موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة وبذلك يمكن القول أن

 اقة غير وا  ة  ي التعامل داخل الكمية.المر ة والصد

مما يدل عمع  (2025)لمم ور ككل أقل من P-value أن مستوى المعنوية المشاهد وبصية عامة نجد       
ر ض اليرض الصيري وقبول البديل مما يعني أن هناك موا قة  ول هذد العبارة  ي مجتم  الدراسة ومن خ ل 

 (.لتعاطفاجد يو النتائف السابقة نستنتف أنا )

 دراسة الفرضية الرئيسية : سابعًا : 

تمه دراسة هذد الير ية  ي مجتم  الدراسة عن طريا عينة الدراسة الختبار الير ية التي تنص عمع )يوجد 
وتم اختبار هذد الير ية عن طريا  سا  معامل  أثر لإلدارة االلكترونية عمع جودة الخدماه التعميمية (

 (.9وكانه النتائف كما بالجدول رقم ) Minitabاالرتباط وأجريه ال ساباه عن طريا البرنامف او صائي 

 ( يبين نتائج التحميل اإلحصائي لمفرضية الرئيسية4جدول رقم )

 قيمة معامل االرتباط لبيرسون المتغيراه
Pearson correlation 

-p مستوى المعنوية 

value 

 20222 20519 الممموسة – اودارة االلكترونية
 20224 20169 االعتمادية – اودارة االلكترونية
 20222 20562 االستجابة – اودارة االلكترونية

 20222 20127 الس مة –اودارة االلكترونية 
 20224 20162 التعاطف –اودارة االلكترونية 

 20222 20656 جودة الخدماه التعميمية -االلكترونية اودارة 

 عداد الباحثاتإ :المصدر 

  



 

 1029 نوفمبر 12-11الموافق                              والتجارة    االقتصادلكمية  لثالمؤتمر العممي الدولي الثا
شكالياه التنمية  ي الدول النامية  INSD2019                     ليبيا أنموذجًا() المؤسساه وا 

insd. elmergib. edu.ly                                                                                               183 

 : (9رقم ) ن  ظ من هذا الجدول

أقل من   P-value( قيمة مستوى المعنوية المشاهد الممموسة - اودارة االلكترونيةأنا لممتغيراه ) (4
 Pearson correlation صذا يدل أن هذد الع قة معنوية، وألن قيمة معامل ارتباط بيرسون  (2025)

هناك ع قة لإلدارة االلكترونية قيمة موجبة مما يدل عمع وجود ع قة طردية، وهذا يدل عمع أن 
 .ومتغير الممموسة

أقل من   P-value( قيمة مستوى المعنوية المشاهد االعتمادية - اودارة االلكترونيةأنا لممتغيراه ) (2
 Pearson correlation صذا يدل أن هذد الع قة معنوية، وألن قيمة معامل ارتباط بيرسون  (2025)

هناك ع قة لإلدارة االلكترونية قيمة موجبة مما يدل عمع وجود ع قة طردية، وهذا يدل عمع أن 
 ومتغير االعتمادية.

أقل من   P-value( قيمة مستوى المعنوية المشاهد االستجابة - اودارة االلكترونية)أنا لممتغيراه  (9
 Pearson correlation صذا يدل أن هذد الع قة معنوية، وألن قيمة معامل ارتباط بيرسون  (2025)

 هناك ع قة لإلدارة االلكترونية وقيمة موجبة مما يدل عمع وجود ع قة طردية، وهذا يدل عمع أن 
 متغير االستجابة.

أقل من   P-value( قيمة مستوى المعنوية المشاهد الس مة - اودارة االلكترونيةأنا لممتغيراه ) (1
 Pearson correlation صذا يدل أن هذد الع قة معنوية، وألن قيمة معامل ارتباط بيرسون  (2025)

اك ع قة لإلدارة االلكترونية هنقيمة موجبة مما يدل عمع وجود ع قة طردية، وهذا يدل عمع أن 
 ومتغير الس مة.

أقل من   P-value( قيمة مستوى المعنوية المشاهد التعاطف - اودارة االلكترونيةأنا لممتغيراه ) (5
 Pearson correlation صذا يدل أن هذد الع قة معنوية، وألن قيمة معامل ارتباط بيرسون  (2025)

هناك ع قة لإلدارة االلكترونية و ة طردية، وهذا يدل عمع أن قيمة موجبة مما يدل عمع وجود ع ق
 متغير التعاطف.

( قيمة مستوى المعنوية جودة الخدماه التعميمية - اودارة االلكترونيةوبصية عامة أنا لممتغيراه )      
بيرسون   صذا يدل أن هذد الع قة معنوية، وألن قيمة معامل ارتباط (2025)أقل من   P-valueالمشاهد 

Pearson correlation وبصذا يمكن القول أنا )يوجد ع قة قيمة موجبة مما يدل عمع وجود ع قة طردية ،
 لإلدارة االلكترونية بجودة الخدماه التعميمية(

 نتائج الدراسة : 1.1  

من خ ل اوجاباه التي ورده  ي االستبيان واعتماد عمع الت ميل او صائي  يؤ توصمه  البا ثة إلع      
 عدة نتائف ومن أبرزها :

بين اودارة اولكترونية وجودة الخدماه التعميمية بقيمة معامل ارتباط بيرسون  وجود ع قة طردية موجبة-4
 لمكمية قيد الدراسة. ( 20656)

 أن الكمية ال تتمت  الكمية بالروح المر ة والصداقة وا  ة  ي التعامل داخل الكمية.تبين  -2
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 وجد أن االتجاد العام وجاباه المب وثين باتجاد الر ض أي أنا ال توجد إدارة إلكترونية .  -9

 ق  م ئم،تبين أن جودة الخدماه المقدمة  ي ُبعد الممموسية باتجاد الر ض أي أن الكمية ال تتمت  بمو  -1
 المظصر العام لمكمية غير جذا  قيد الدراسة . والوسائل والتجصيزاه ال تتمت  بجودة،

 توصيات الدراسة :1.1

 بناء عمع النتائف أع د تقوم البا ثة بتوصياه التالية :

 عمع الكمية  رورة توظيف اودارة اولكترونية لزيادة من جودة خدماتصا التعميمية .-4

 .النخياض خصائصا  ي الكمية الممموسيةمية االهتمام والتركيز عمع بعد يج  عمع الك-2

 عمع الكمية  رورة معر ة مشاكل الطمبة وم اولة إيجاد ال مول لصا واوجابة عمع استيساراه -9 
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Abstract 

The purpose of the research   was to study  the relationship between the 

E_ Management and the quality of educations service at Faculty of 

Economics and Political Science_ Misurata University0 

The descriptive analytical method was used to exams research 

hypotheses, whereby (66) copies of designed Questionnaire were 

distributed to a simple random sample of Faculty Members.  The data 

collected was analyzed using some statistical methods suitable for the 

research hypotheses such as : the alpha-cronbach coefficient, the signal 

test and the correlation coefficient Pearson, through the statistical 

program Minitab 0 

The result of the research indicates that there is a Positive relationship 

between research variables, E_ Management and the quality of 

educations service0 

 


