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مـلـخـ ـص
تناولتتت تترا الد اريتتة عمليتتة التتربط بتتين تطبي ت اودارة اولرترونيتتة و تط تتوير الم توارد الب ترية تتي الجامعتتة

األيتتمرية اويتت،مية ،وِعتبستتع ِيتتلوب الميتتخ ال تتام ومتبتتار متتدي الميتتا مة واأل ميتتة النيتتبية لعنا تتر ا رد اريتتة

ميدانية باودارة العامة للجامعة األيمرية اوي،مية ،حيث تبين وجتود ميتا مة مقبولتة لتطبيت اودارة اولرترونيتة
تتي تطتتوير الم توارد الب ترية بتتاودارة العامتتة للجامعتتة األيتتمرية اويتت،مية ،بينمتتا امتل تتت عنا تتر الميتتا مة متتن

حيث ميتوي األ مية النيبية ،وتبين ِن عن ر الميا مة األرثر ِ مية و الري يياعد على االرتقاء بالمهارات
اودارية للرؤياء من م ،دعمه التمار الق اررات ،ثم يليه مرتبة عن ر الميا مة المتمث

ي دعم إعداد مطتط

وبترامف عالتتة لتطتتوير المتوارد الب ترية علتتى ميتتتوي الجامعتتة بالرام ت  ،ورتتان نمتتر عنا تتر الميتتا مة متتن حيتتث
األ مية النيبية و التري ي تجع اتجا تات العتاملين تي الجامعتة نحتو ايتتمدام اودارة اولرترونيتة ألداء األعمتا
والمهام المرل ين بها.

وبما ِن تطبي اودارة اولرترونية محور مهم عند

ياغة االيتراتيجية العامة للجامعتة ،ت ن الد اريتة ِو تت

بالترريز على تطوير نلية للتعام مع قواعد البيانات الما ة باودارة اولرترونيتة ب تورة متزامنتة متن قبت جميتع
اودارات بالجامعة لتحيين ميتوي االيتجابة للتحديثات ،و الترريز على جع اودارة اولرترونيتة ِداة تتدعم قتدرة
الموارد الب رية علتى المترور متن مت ،نظمهتا نحتو التطبيقتات والبترامف بتالتعليم والتتعلم عتن عبعتد ،و العمت علتى
ت ميم برامف التوعية والدعم اللوجيتي اليتمدام البوابة اولرترونية بالجامعة.

.
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مـقــــدمــة

تيعى جميتع التدو علتى حتد يتواء إلتى تطتوير ِداء نظتم العمت بهتا ،ألن نظتم العمت اوداري يعتبتر متن ِ تم

نظم العم  ،والتي لها دور محوري ي مجا تحقي الر اءة اونتاجية ودقة العمت  ،لترا تيتعى ترا التدو للبحتث
عتتن ِ ت عيتتب تطتتوير نظتتم العمت اوداري والتتتي متتن بينهتتا تطبيت اودارة اولرترونيتتة ،باو تتا ة لحتترص تترا
التدو علتتى ر تتع ر تتاءة موارد تتا الب ترية والتتتي تعتبتر المحتترج األيايتتي ألداء األجهتزة اوداريتتة ،ورلتتج متتن متت،
التعليم والتعلم يواء باألياليب التقليدية ِو المعا رة مث التعليم والتعلم عن عبعد ،وب ر عتام ال توجتد مؤييتات
قوية ومؤييات عي ة ب توجد مؤييات تملج موارد وقدرات منتجة ومؤييات ال تملج موارد وقدرات منتجة.
وغالبتتا متتا عي،حتتظ

تتعد الم توارد الب ترية تتي المؤييتتات والتتتي تعتبتتر متتن الم توارد المنتجتتة تتي ِي مؤييتتة،

ومعالجتتة تترا ال تتعد تتو متتا تيتتعى إليتته ِي مؤييتتة متتن متت ،االيتتتعانة باأليتتاليب الحديثتتة والتتتي يمرتتن ِن
تيا م ي تطوير الموارد الب رية لت بخ موارد منتجتة ،رمتا ِن بعتض المؤييتات تواجته م تار ما تة بقتدراتها

المنتجة مث نظم اودارة والعم واونتاجية  ...الخ ،و ي ِي ا تهتم بمعالجة را الق ور ي قتد ارتها متن مت،
االيتتتعانة بتتالنظم الحديثتتة والتتتي تتتدعم إنتاجيتتة قتتدراتها ،ومتتا ن تتهدا تتي ع ترنا الحا تتر متتن تطتتور تتي مجتتا

المعلوماتية واالت االت ن تطبي اودارة اولرترونية يعتبر من ِ م النظم الحديثة التتي يمرتن ِن تتدعم إنتاجيتة
قدرات المؤيية.
ومتتن نتتا ت ن اودارة اولرترونيتتة تلعتتب دو ار مهمتتا وِيايتتيا تتي تطتتوير القتتدرات ،والتتري بتتدورا يتتنعرس علتتى

تط تتوير المت توارد الما تتة بالمؤيي تتة م تتن م تت ،تحي تتين إنتاجي تتة الق تتدرات ،وب تترلج ترتتتون ِ مي تتة تطبيت ت اودارة
اولرترونيتتة وِثر تتا التتري يمرتتن ِن يمتتتد متتن متت ،تطتتوير ِداء القتتدرات لي ت إلتتى تطتتوير متوارد المؤييتة ،وِن
الموارد الب رية من ِ م الموارد التي يمرن ِن تتأثر بتطور قدرات المؤيية.
المحــور األول

اإلطــار الـعـــام لمـدراســــــة

 -1-1مشــكمة الدراســة /نظت ار لمتتا ن،حظتته متتن تترارم المعتتام،ت و تتتأمر انجاز تتا بالقطتتاع العتتام ،حيتتث تعتبتتر

األجهزة اودارية للمؤييات التعليميتة متن ِ تم ِجهتزة القطتاع العتام لرونهتا تتؤدي مدمتة ِيايتية ومهمتة للمجتمتع،
عليه ن تطوير الموارد الب رية والتي تعتبر المحرج األيايي لإلنجاز م رلة معقدة تحتاج لمعالجة

تمن ترا

األجهزة ،لرا يعتقد الباحثان بأن تأيتيس متطلبتات اودارة اولرترونيتة قتد ييتهم تي معالجتة م ترلة تطتوير المتوارد
الب ترية ،لتترلج ييتتعى الباحثتتان

تتمن تترا الد اريتتة ل حتتص وامتبتتار

العامة بالجامعة األيمرية اوي،مية ،وبناء على ما يب يمرن

تتحة تترا اوعتقتتاد بتتالتطبي علتتى اودارة

ياغة م رلة الدراية ي التياؤلين التاليين:

 -1-1-1م تتا م تتدي مي تتا مة تطبيت ت اودارة اولرتروني تتة تتي تط تتوير المت توارد الب ت ترية ب تتاودارة العام تتة للجامع تتة
األيمرية اوي،مية؟
 -2-1-1ما الميا مة األرثر ِ مية نيبية لتطبي اودارة اولرترونية ي تطوير الموارد الب رية باودارة العامتة
للجامعة األيمرية اوي،مية من وجهة نظر م ردات مجتمع الدراية؟
 -2-1فرضيات الدراسة /لتحقي ِ داد الدراية تم

ياغة ال ر يتين التاليتين:

 -1-2-1ال توج تتد مي تتا مة لتطبيت ت اودارة اولرتروني تتة تتي تط تتوير المت توارد الب ت ترية ب تتاودارة العام تتة
للجامعة األيمرية اوي،مية.

 -2-2-1ال يوجتتد امتتت،د متتن حيتتث األ ميتتة النيتتبية لميتتا مة تطبي ت اودارة اولرترونيتتة تتي تطتتوير الم توارد
الب رية باودارة العامة للجامعة األيمرية اوي،مية.
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 -3-1أهداف الدراسة /تهدد را الدراية لتحقي التالي:

 -1-3-1تبيتتان ميتتتوي ميتتا مة تطبيت اودارة اولرترونيتتة تتي تطتتوير المتوارد الب ترية بتتاودارة العامتتة للجامعتتة
األيمرية اوي،مية.
 -2-3-1التعرد على األ ميتة النيتبية لميتا مة تطبيت اودارة اولرترونيتة تي تطتوير المتوارد الب ترية بتاودارة
العامة للجامعة األيمرية اوي،مية من وجهة نظر م ردات مجتمع الدراية.

 -4-1أهمية الدراسة /بناء على ِ داد الدراية ترمن ِ ميتها يما يلي:

 -1-4-1بالنسبة لمعمـــم :حيث تناولت الد اريتة التربط بتين تطبيت اودارة اولرترونيتة وتطتوير المتوارد الب ترية،

واللران يعتبران الم هومين األياييين ي التعليم والتعلم عن عبعد والري يعتبر من الم ا يم المعا رة المهمة.
 -2-4-1بالنســبة لممجتمـــ  :يتوقتتع ِن يرتتون لنتتتا ف تترا الد اريتتة ميتتا مة تتي تطتتوير نليتتة ال تربط بتتين اودارة
اولرترونيتتة وتطتتوير الم توارد الب تترية ،والتتري عي تتترض ِن ي تتنعرس علتتى ميتتتوي إنتاجيتتة الم توارد الب ت ترية

تتمن

المجتمع.

 -3-4-1بالنسبة لمباحثان :يأم الباحثان ارتياب مبرة علمية وعملية لقيامهما بهرا الدراية.
 -5-1منهجية الدراسة /تعتبر را الدراية ميدانية تحليلية ،تتبع المنهف التحليلي الو

ي.

 -6-1هيكل الدراسة /و و على النحو التالي:

 -1-6-1اإلطـــــار الن:ـــر  :وتتتم تر تتوين تترا اوطتتار بتتالرجوع إل تتى األدبيتتات اوداريتتة المعا ت ترة التتتي تناول تتت
مو وعي تطبي اودارة اولرترونية و تطوير الموارد الب رية ،من مت ،الرجتوع إلتى الرتتب والتدوريات والتقتارير

ورلج اليتم،ص مجموعة من الم ا يم ال ررية التي تم امتبار ا تطبيقيا.
 -2-6-1اإلطــار الميـداني :و ترا اوطتار ي تتم الجوانتب المتعلقتة بت جراء الد اريتة الميدانيتة تي

توء اوطتار

ال رري للدراية من مت ،العترض لمجتا التطبيت والبيانتات ال،زمتة وِيتاليب وم تادر البيانتات التتي تتم جمعهتا

وتحليلها.
 -3-6-1أسموب جمــ البيـانـات :حيتث ِن المتنهف الميتتمدم تو المتنهف الو ت ي التحليلتي متن مت ،د اريتة
ميدانية ،اعتمد الباحثان على االيتبيان رأداة ِيايية لجمع البيانات األولية.

 -4-6-1مجتمـــ وعينـــة الدراســـة :يترتتون مجتمتتع الد اريتتة متتن جميتتع العتتاملين تتي اودارة العامتتة بالجامعتتة
األيمرية اوي،مية وعدد م ( ،)60وقد تم اجراء ميخ ام لرام م ردات مجتمع الدراية.

المحـور الثـاني

الجـانــــب النـــــــــــــ:ر

 -1-2مفهــوم اإلدارة اإللكترونيــة :إن م هتتوم اودارة اولرترونيتتة ب تتر وايتتع ظهتتر تتي بدايتتة تيتتعينيات القتترن
الما ي ،وقد حاولت اودارة ي را ال ترة مواربة التطورات رلها متع العمليتات اوداريتة تي ممتلتد ِنتواع البي تة

التتتي تعم ت بهتتا المنظمتتةِ ،ي ِنهتتا محاولتتة للتحتتو متتن الت ريتتر القيتتادي واالعتمتتاد علتتى التجتتارب والمماريتتات
اليومية التي تقوم بها بمراقبة ال رد وِدا ه إلى التقدم نحو معطيات التطور الترنولوجي (الحا ظ.)2006 ،
ويق د باودارة اولرترونية ِنها عملية ِتمتة جميع مهام المؤييات اودارية ون اطاتها ،باالعتماد على جميتع
تقنيات المعلومات ال رورية للو و إلى تحقي ِ داد اودارة الجديدة (اليالمي.)2003 ،

نملتص ممتا يتب بتأن اودارة اولرترونيتتة تعتمتد ِيايتا علتتى ايتتمدام ملتيط متن ترنولوجيتا المعلومتتات

واالت تاالت تي القيتام بجميتع العمليتات اوداريتة الما تة بمؤييتة متا ،ورلتج بهتدد تحيتين ِداء تا وتعزيتز
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مررز ا التنا يي ،هي مجموعة من العمليات التنظيميتة تتربط بتين الميتت يد وم تادر المعلومتات بوايتطة ويتا
الرترونية لتحقي ِ داد المؤيية من تمطيط وانتاج وت غي ومتابعة وتطوير (علوطي.)2008 ،
 -2-2أهـداف اإلدارة اإللكترونيـة :نتاج ِ تداد رثيترة تيتعى االدارة االلرترونيتة التى تحقيقهتا منهتا (اليتالمي،
اليليطى:)2008 ،

 -1-2-2إدارة المل ات بدال من ح ظها.
 -2-2-2ايتعراض المحتويات بدال من القراءة.

 -3-2-2البريد االلرتروني بدال من ال ادر والوارد.
 -4-2-2اوجراءات التن يرية بدال من محا ر االجتماعات.
 -5-2-2االنجازات بدال من المتابعة.
 -6-2-2ارت اد الم ر،ت بدال من المتابعة.
 -7-2-2التجهيز الناجخ ل،جتماعات.

 -3-2أهميـة اإلدارة اإللكترونيـة :إن لتإلدارة اولرترونيتة ِ ميتة يتواء بالنيتبة للمنظمتات او علتى الميتتوي
القومي  ،وترمن ِ مية اودارة اولرترونية يما يلي (غنيم:)2004 ،

 -1-3-2انم اض تراليد االنتاج وزيادة ربحية المنظمة.
 -2-3-2تحيين ميتوي اداء المنظمات الحرومية.
 -3-3-2ت ،ي مماطر التعام الورقي.
 -4-3-2زيادة ال ادرات وتدعيم االقت اد الوطني.

 -5-3-2ايجاد رص جديدة للعم الحر ،وااليت ادة من ال رص المتاحة ي ايوا الترنولوجيا المتقدمة.
 -4-2تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة :تمثت اودارة اولرترونيتة تحتوال تام ،تي الم تا يم والنظريتات واأليتاليب

واوجراءات والهيار والت ريعات التتي تقتوم عليهتا اودارة التقليديتة ،و تي لييتت و ت ة جتا زة ِو مبترة ميتتوردة

يمرتن نقلهتا وتطبيقهتا قتط ،بت إنهتا عمليتة معقتدة ونظتام مترامت متن المرونتات التقنيتة والمعلوماتيتة والماليتة
والت تريعية والبي يتة والب ترية وغت تتير ا ،وبالتتالي البتد متن تتو ر متطلبتات عديتدة ومتراملتة لتطبيت

اودارة

اولرترونية وامراجها إلى حيز الواقتع العملتي (قري تي وعبدالنا تر .)2011 ،حيتث يمرتن تحديتد ِ تم المتطلبتات
يما يلي:

 -1-4-2المتطلبات اودارية :وتتمث

يما يلي (عمار:)2009 ،

ِوال /و ع االيتراتيجيات ومطط التأييس.
ثانيا /القيادة والدعم اوداري.
ثالثا /الهير التنظيمي.

رابعا /تعليم وتدريب العاملين ،توعية وتثقيد المتعاملين.

ماميا /و ع األطر الت ريعية وتحديثها و قا للميتجدات.
 -2-4-2المتطلبتات الب ترية :و تم المبتراء والممت تون العتاملون تي حقت المعر تة ،الترين يمثلتون البنيتة
اونيتانية ورِس المتا ال رتري تي المؤييتة ،يتولتون إدارة التعا تد االيتتراتيجي لعنا تر اودارة اولرترونيتة

ومنهم :المديرون والور،ء والمياعدون ،المبرمجون،
 -3-4-2المتطلبتات التقنيتة :وتتمثت

ابط البيانات ،والم غ ِو المحرر )الميعود.(2008 ،

تي تتو ير البنيتة التحتيتة لتإلدارة اولرترونيتة والتتي تنقيتم إلتى (قري تي و

عبدالنا ر:)2011 ،
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اإلدارة اإللكترونية وأثرها في تطوير الموارد البشرية بالجامعات الليبية
د .محمد عبد الحميد المبقع  ،د .علي عمران العاتي

ِوال /البنية التحتية ال لبة لألعما اولرترونية :وتتمث

الجامعة األسمرية اإلسالمية

ي ر التو ي،ت األر ية والملوية عن بعد وِجهتزة

الحايتوب وال تبرات وترنولوجيتا المعلومتات الماديتة ال ترورية لمماريتة األعمتا اولرترونيتة وتبتاد البيانتات

إلرترونيا (نجم.)2004 ،

ثانيتا /البنيتة التحتيتة الناعمتة لألعمتا اولرترونيتة :وت تم مجموعتة المتدمات والمعلومتات والمبترات وبرمجيتات
التنظم الت تغيلية لل تبرات وبرمجيتات التطبيقتات التتي يتتم متن م،لهتا إنجتاز وظتا د األعمتا اولرترونيتة (نجتم،
.)2004

ثالثا /برات االت ا  :وِ م را ال برات ي:
 .1تبرة اونترنتت ) :(Internetو تي عبتارة عتن تبرة عم،قتة متن الحوايتيب المت تابرة حتو الع ت تتالم وتربت تتط
المجتمعات بر قطاعاتها ون اطاتها الممتل ة تمرتتن ميتتتعملت تتيها من الو ت ت تتو إلتى المعل ت تتومات المم ت تتتل ة عتن
طري

را الحت تواي تتيب )قري ي و عبدالنا ر.)2011 ،

 .2ال برة الداملية ِو اونترانت ) :(Intranetي برة ات ا ما ة تيتمدم الموارد المتاحتة لإلنترنتت بغيتة

توزيع المعلومات دام المؤيية ،ويمرن لمجموعات ما ة قط من الو و إليها (البحي ي.)2006 ،

 .3ال برة المارجية ِو االريترانت ) :(Extranetو ي امتداد لل برة الداملية بحيث تيمخ لمجموعات مارجية
والتي لها ع،قة بطبيعة ن اط المؤيية (الموردين ،الزبا ن ،وِطراد ِمري) باالط،ع على المعلومات التي يتم
عر ها بوايطة االنترانت (البحي ي.)2006 ،

 -4-4-2المتطلبات األمنية :لتحقي ِمن المعلومات وتقلتيص التتأثيرات اليتلبية علتى ايتتمدام تبرة اونترنتت
ن اودارة االلرترونية تتطلب القيام ببعض اوجراءات منها (المير:)2007 ،
ِوال /و ع الييايات األمنية لتقنيات المعلومات بما يها مدمة اونترنت.
ثانيا /تبني إيتراتيجية وطنية ألمن المعلومات بحيث ي من تعاون ِجهزة القطاعين العام والماص.

ثالثتا /و تع القتوانين واللتوا خ التنظيميتة التتي تحتد متن اليتطو االلرترونتي وانتهارتات م و تية المعلومتات تي
اودارة اولرترونية.
و ناج عدة متطلبات ِمري لحماية ِمن نظم المعلومات و ي (عمار:)2009 ،
 .1يجتب علتى اودارة العليتا تي المؤييتة دعتم ِمتن نظتم المعلومتات لتديها ،وِن تعرت

ترا الميتؤولية أل تماص

محددين.

 .2تحديد الحماية ال،زمة لنظم الت غي والتطبيقات الممتل ة.
 .3تحديد نليات المراقبة والت تيش لنظم المعلومات وال برات الحايوبية.
 .4االحت اظ بنيخ احتياطية لنظم المعلومات ب ر نمن.
 .5ت ير المعلومات التي يتم ح ظها وتمزينها ونقلها على ممتلد الويا ط.
المحـور الثـالــــث
الجـانـــــــب التـطـبيـــقي

 -1-3تحميــل مــدا مســاهمة تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي تطــوير الم ـوارد البشــرية :لد اريتتة متتدي ميتتا مة

تطبي ت اودارة اولرترونيتتة تتي تطتتوير الم توارد الب تترية ،قتتام الباحثتتان بامتب تتار ال ر تتية األولتتى للد اريتتة ،حي تتث
ايتتتمدم الباحثتتان امتبتتار ) )Tللعينتتة الواحتتدة ) ،(One Sample T-Testورلتتج للتحق ت متتن

تتحة تترا

ال ر تتية ،ومعر تتة معنوي تتة (دالل تتة) نراء م تتردات المجتم تتع تتي تترا ال ر تتية ،والج تتدو الت تتالي عيب تتين المتوي تتط
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الحيت تتابي المت تترجخ لل ر ت تتية واالنح ت تراد المعيت تتاري لهت تتا ،ورت تترلج نتت تتا ف امتبت تتار )( )Tقيم ت تتة االمتب ت تتار والداللت تتة
اوح ا ية).
جدو ( )1يو خ المتويط الحيابي المرجخ واالنحراد المعياري ونتا ف امتبار ) )Tلل ر ية
المتويط المرجخ

االنحراد المعياري

إح اءة االمتبار

الداللة اوح ا ية

النتيجة

3.59

0.913

4.483

* 0.000

ر ض H0

* دالة إح ا يا عند ميتوي المعنوية ()0.05
الم در  :من إعداد الباحثان ايتنادا على نتا ف برنامف ()SPSS

عن،حتتظ متتن متت ،بيانتتات الجتتدو (ِ )1ن المتويتتط الحيتتابي المتترجخ ( )3.59بتتانحراد معيتتاري منتتاظر لتته

( )0.913وِن قيمتتة إح تتاءة االمتبتتار( )4.483بداللتتة إح تتا ية ( )0.000وبمتتا ِن تترا القيمتتة ِ تتغر متتن
ميتتتوي المعنويتتة ( ،)0.05و قيمتتة المتويتتط الحيتتابي المتترجخ ِربتتر متتن ( ،)3ممتتا ي تتير إلتتى ر تتض ال ر تتية
رية  H 0وقبتو ال ر تية البديلتة  ، H1ممتا يتد علتى قبتو ال ترض البتدي األو القا ت بتت :توجـد مسـاهمة

ال

لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في تطوير الموارد البشرية باإلدارة العامة لمجامعة األسمرية اإلسالمية.

وبنتتاء علتتى رلتتج يرتتون اعتقتتاد الباحثتتان بوجتتود ميتتا مة متتؤثرة لتطبيت اودارة اولرترونيتتة تتي تطتتوير الم توارد

الب رية

ويؤ الباحثان را النتيجة لتطور مجا االت االت والمعلوماتية والتي ِ بحت منت ترة ب تورة
حيخ ،ع

را ية تيمخ بتطبي اودارة اولرترونية رأداة مدمية متعددة األغراض ،ولع من ِ م ِغتراض اودارة اولرترونيتة

المدمات التي تقدمها ي مجا تطوير الموارد الب رية.

 -2-3تحميل مستوا اإلختالف من حيث األهمية النسبية لمساهمة تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة فـي تطـوير

الموارد البشرية :قام الباحثان بدراية عنا ر الميا مة ر ،على حدة ،وقد تبين رلج من م ،البيانتات التواردة

بالجتتدو رقتتم ( )2التحلي ت اوح تتا ي وجابتتات الم تتاررين تتي الد اريتتة ،حيتتث يت تتخ ِنتته يوجتتد امتتت،د تتي
ميتوي األ مية النيبية لعنا ر ميا مة تطبي اودارة اولرترونيتة تي تطتوير المتوارد الب ترية ،وان ِرثتر ِ ميتة

نيبية لرونه " يياعد على االرتقاء بالمهارات اودارية للرؤياء والتي تودي إلى اليترعة تي حت الم تار واتمتار
الق اررات" ،بأ مية نيبية (.)%75.8

جدو ( )2يو خ المتويط المرجخ واالنحراد المعياري ونتا ف امتبار ) )Tلعنا ر الميا مة ي تطوير الموارد الب رية
العبارة

يياعد على االرتقاء بالمهارات اودارية للرؤياء والتي تودي
إلى اليرعة ي ح الم ار واتمار الق اررات.
لدي العاملين ي الجامعة ررة عن تطبي اودارة
اولرترونية.
تنمية الثقة المتبادلة و ر ع الروح المعنوية بين الرؤياء
والمرؤويين.
لدي العاملين ي الجامعة اتجا ات متوا قة مع تطبي اودارة
اولرترونية.
تنمية روح اوبداع واالبترار ي العم .
إعداد مطط وبرامف متقنة من ِج االيت ادة من البرامف
التطويرية واالبتعاث للعاملين يها.

الموارد الب رية ي الجامعة مؤ لة لتطبي اودارة
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المتويط

االنحراد

إح اءة

الداللة

األ مية

ترتيب

المرجخ

المعياري

االمتبار

اوح ا ية

النيبية %

األ مية

3.79

0.988

5.549

* 0.000

75.8

1

3.29

1.166

1.733

* 0.090

65.8

10

3.44

1.165

2.601

* 0.012

68.8

6

3.21

1.166

1.238

* 0.222

64.2

11

3.42

1.088

2.653

* 0.011

68.3

7

3.77

1.134

4.708

* 0.000

75.4

2

3.40

1.125

2.438

* 0.019

67.9

9
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اإلدارة اإللكترونية وأثرها في تطوير الموارد البشرية بالجامعات الليبية
د .محمد عبد الحميد المبقع  ،د .علي عمران العاتي
العبارة

الجامعة األسمرية اإلسالمية
المتويط

االنحراد

إح اءة

الداللة

األ مية

ترتيب

المرجخ

المعياري

االمتبار

اوح ا ية

النيبية %

األ مية

اولرترونية.
تو ير المعلومات عن ِداء المرؤويين وتيهي الرقابة عليهم.

3.46

1.051

3.021

* 0.004

69.2

4

تو ير المعلومات عن الم ار التي تواجه المرؤويين.

3.42

1.048

2.753

* 0.008

68.3

8

3.54

1.148

3.270

* 0.002

70.8

3

3.46

1.071

2.965

* 0.005

69.2

5

الموارد الب رية ي الجامعة تمتلج المبرة والمهارة ي مجا
ترنولوجيا المعلومات.
الموارد الب رية ي الجامعة قادرة على مواربة التطورات
الترنولوجية المتيارعة.

* دالة إح ا يا عند ميتوي المعنوية ()0.05

الم در  :من إعداد الباحث ايتنادا على نتا ف برنامف ()SPSS

عن،حتتظ متتن متت ،بيانتتات الجتتدو (ِ )2ن األ ميتتة النيتتبية لميتتا مة تطبي ت اودارة اولرترونيتتة تتي تطتتوير

الموارد الب رية باودارة العامة للجامعة األيمرية اوي،مية ممتل ة ،مما ي ير إلى ر ض ال ر ية ال
وقبو ال ر ية البديلة  ، H1مما يد على قبو ال رض البدي الثاني القا

رية H 0

بت :يوجد امت،د من حيث األ ميتة

النيت تتبية لميت تتا مة تطبي ت ت اودارة اولرترونيت تتة ت تتي تطت تتوير الم ت توارد الب ت ترية بت تتاودارة العامت تتة للجامعت تتة األيت تتمرية
اوي،مية.
وقتتام الباحثتتان بترتيتتب ميتتا مة تطبيت اودارة اولرترونيتتة تتي تطتتوير المتوارد الب ترية حيتتب األ ميتتة النيتتبية

رالتالي:

 .1يياعد على االرتقاء بالمهارات اودارية للرؤياء والتي تتودي إلتى اليترعة تي حت الم تار واتمتار القت اررات،
بأ مية نيبية (.)%75.8
 .2إعداد مطط وبترامف متقنتة متن ِجت االيتت ادة متن البترامف التطويريتة واالبتعتاث للعتاملين يهتا ،بأ ميتة نيتبية
(.)%75.4

 .3الموارد الب رية ي الجامعة تمتلج المبرة والمهارة ي مجا ترنولوجيا المعلومات ،بأ مية نيبية (.)%70.8
 .4تو ير المعلومات عن ِداء المرؤويين وتيهي الرقابة عليهم ،بأ مية نيبية (.)%69.2
 .5الموارد الب رية ي الجامعة قادرة على مواربة التطورات الترنولوجية المتيارعة ،بأ مية نيبية (.)%69.2
 .6تنمية الثقة المتبادلة و ر ع الروح المعنوية بين الرؤياء والمرؤويين ،بأ مية نيبية (.)%68.8
 .7تنمية روح اوبداع واالبترار ،بأ مية نيبية (.)%68.3

 .8تو ير المعلومات عن الم ار التي تواجه المرؤويين ،بأ مية نيبية (.)%68.3
 .9الموارد الب رية ي الجامعة مؤ لة لتطبي اودارة اولرترونية ،بأ مية نيبية (.)%67.9
 .10لدي العاملين ي الجامعة ررة عن تطبي اودارة اولرترونية ،بأ مية نيبية (.)%65.8

 .11لدي العاملين ي الجامعة اتجا ات متوا قة مع تطبي اودارة اولرترونية ،بأ مية نيبية (.)%64.2
 -3-3النتائج /يمرن ايتم،ص مجموعة من النتا ف التي يحققها تطبي اودارة اولرترونية تي تطتوير المتوارد
الب رية على النحو التالي:

ِ -1-3-3نه ييا م ي تطوير الموارد الب رية العاملة بالجامعة مح الدراية.
 -2-3-3يي تتا م رب تتط تطبيت ت اودارة اولرتروني تتة ب ي تتتراتيجة المت توارد الب ت ترية تتي دع تتم تحقيت ت ِ تتداد تترا
اويتراتيجية بالجامعة.
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 -3-3-3إن اعتماد تطبي اودارة اولرترونية على ِياس ِنها ِداة للترام بتين ايتتراتيجيات وظتا د الجامعتة
يود يحق ميتوي عا ٍ من األداء الوظي ي لر منها.
 -4-3-3يياعد على االرتقاء بالمهارات اودارية للرؤياء من م ،دعمه وتمار الق اررات.
 -5-3-3يدعم إعداد مطط وبرامف عالة لتطوير الموارد الب رية على ميتوي الجامعة بالرام .

 -6-3-3ي ت تتجع اتجا ت تتات العت تتاملين ت تتي الجامعت تتة نحت تتو ايت تتتمدام اودارة اولرترونيت تتة ألداء األعمت تتا والمهت تتام
المرل ين بها بدرجة ِربر.
 -4-3التوصيات /ي

وء النتا ف الياب ررر ا وِ داد الدراية ،يقدم الباحثان بعض التو يات التالية:

 -1-4-3الترريز على اعتبار تطبي اودارة اولرترونية محور مهم عند

ياغة االيتراتيجية العامة للجامعة.

 -2-4-3التأيتتيس لبترامف ما تتة بتتالموارد الب ترية تعمت علتتى تحيتتين قتتدراتهم علتتى الن تتار متتن متت ،البوابتتات
اولرترونية وااليت ادة من نظم اودارة اولرترونية.

 -3-4-3تطتتوير نليتتة للتعامت متتع قواعتتد البيانتتات الما تتة بتتاودارة اولرترونيتتة ب تتورة متزامنتتة متتن قبت جميتتع
اودارات بالجامعة لتحيين ميتوي االيتجابة للتحديثات.
-4-4-3

رورة الربط بين نظم اودارة اولرترونية ونظم دعم القرار والتي ي جزء من نظم مررتز المعلومتات

والتوثي بالجامعة.
 -5-4-3الترريز علتى جعت اودارة اولرترونيتة ِداة تتدعم قتدرة المتوارد الب ترية علتى المترور متن مت ،نظمهتا

نحو التطبيقات والبرامف بالتعليم والتعلم عن عبعد.

 -6-4-3العم على ت ميم برامف التوعية والدعم اللوجيتي اليتمدام البوابة اولرترونية بالجامعة.
الـمراجـ والـمصـادر

ِ .1بتو غ ازلتة ،طت (2001). ،تقنيتة المعلومتات ،منهتاج األمتم المتحتدة للتجتارة والتنميتة ،إ تدارات المجمتع
العربي للمحايبين القانونيين ،مطابع ال مس ،عمان ،األردن.
ِ .2حمد ،محمد يمير (2009) .اودارة اولرترونية ،دار المييرة للطباعة والن ر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .3إيمان حين م ط ى ملود ،)2010( .واقع تطبي اودارة اولرترونية ي المدارس الحرومية الثانوية ي
ال

ة الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات ،ريالة ماجيتير ،جامعة النجاح الوطنية ،رلية الد اريتات

العليا.
 .4البحي ي ،ع ام محمد )2006( .ترنولوجيا المعلومات الحديثة وِثر ا على الق اررات اودارية ي منظمات
األعما  :دراية ايتط،عية للواقع ال ليطيني ،مجلة الجامعة اوي،مية بغتزة ،يليتلة الد اريتات اونيتانية،
المجلد ( ،)14العدد ( ، )1ليطين.

 .5بتن يتونس ،عمتر محمتد (2010) .المجتمتع المعلومتاتي والحرومتة اولرترونيتة ،التدار العربيتة للمويتوعات،
بيروت ،لبنان.
 .6الحتتا ظ ،علتتي عبتتد اليتتتار )2006( .بعتتض متطلبتتات إدارة المعر تتة ،د اريتتة تتي محرمتتتي الجنايتتات والجتتنخ
تتي ر ايتتة محرمتتة ايتتت ناد نينتتوي اوتحاديتتة (برنتتامف مقتتدم)ِ ،طروحتتة درتتتوراا غيتتر من تتورة ،رليتتة اودارة

واالقت اد ،جامعة المو

 ،المو

 ،الع ار .

 .7حريم ،حيين )2006( .مبادئ اودارة الحديثة( النظريات-العمليات اوداريتة-وظتا د المنظمتة) ،دار حامتد
للن ر ،األردن.

141

insd. elmergib. edu.ly

اإلدارة اإللكترونية وأثرها في تطوير الموارد البشرية بالجامعات الليبية
الجامعة األسمرية اإلسالمية

د .محمد عبد الحميد المبقع  ،د .علي عمران العاتي

 .8المالتدي ،محمتد محمتود (2007( .الترنولوجيتا اولرترونيتة ،دار رنتوز المعر تة للن تر والتوزيتع ،عمتان،
األردن.

 .9اليتالمي ،عت،ء عبتد الت از  .واليتليطي ،مالتد البت ار يم (2008( .اودارة اولرترونيتة ،دار وا ت  ،عمتان،
األردن.
 .10اليالمي ،ع،ء عبدالر از  )2003(.نظم إدارة المعلومات ،المنظمة العربية للتنمية اودارية ،عمان ،األردن.
 .11يلمان ،العميان محمود (2005 (.اليلوج التنظيمي ي منظمات األعما  ،دار وا

للن ر ،ط ،3األردن.

 .12لبي ،جمانة عبد الو اب ،)2011( .واقع اودارة اولرترونية ي الجامعة اويت،مية وِثر تا علتى التطتوير
التنظيمي ،ريالة ماجيتير غير من ورة ،الجامعة اوي،مية بغزة ،رلية التجارة.

 .13ال رغاميِ ،مين ؤاد )2002( .م ر والتحو إلى المنظمات اولرترونية ،مجلتة البحتوث اوداريتة ،مررتز
البحوث والمعلوماتِ ،راديمية اليادات للبحوث اودارية ،الينة ( ،)20العدد (.)2
 .14طيتتبِ ،حمتتد يتتعد )2012( .ت تتميص معوقتتات تطبي ت نمتتارج اودارة اولرترونيتتة تتي المؤييتتة التعليميتتة:
دراية ايتط،عية آلراء الموظ ين ي عدد من المدارس األ لية ي مدينة المو

 ،جامعتة المو ت  ،رليتة

اودارة واالقت اد ،الع ار .
 .15عبد النا ر ،مويى .قري ي ،محمدِ )2011( .ثر ترنولوجيا المعلومات على النظام اوداري ي منظمات
األعما  ،مجلة العلوم اونيانية ،جامعة بيررة ،العدد ( ،(21الج از ر.

 .16عبتد النا تر ،مويتى .قري تي ،محمتد )2011( .ميتا مة اودارة االلرترونيتة تي تطتوير العمت اوداري
بمؤييات التعليم العالي :دراية حالة رلية العلوم والترنولوجيا بجامعة بيتررة الج از تر ،مجلتة الباحتث ،العتدد
).)9
 .17علت تتوطي ،لمت تتين )2008(.اودارة اولرترونيت تتة للم ت توارد الب ت ترية ،بحت تتوث اقت ت تتادية وعربيت تتة ،العت تتدد (،)42
الج از ر.

 .18علي،

باح حميد .و ِبو زيتون ،غازي رحان ،(2007( .االت االت اودارية ِيس و م تا يم وم اريت،ت

األعما  ،دار حامد للن ر والتوزيع ،األردن.
 .19عمار ،محمد جما ِررم (2009(.مدي إمرانية تطبي اودارة اولرترونيتة بورالتة غتوث وت تغي ال،ج تين
بمرتتب غتزة اوقليمتي ودور تا تي تحيتين ِداء العتاملين ،ريتالة ماجيتتير غيتر من تورة ،الجامعتة اويت،مية

بغزة ،رلية التجارة.

 .20عيا رة ،علتي .و العتودة ،ال ا ت  )2006( .االت تا اوداري و ِيتاليب القيتادة اوداريتة تي المؤييتات
التربوية ،دار حامد للن ر ،األردن.
 .21عيا رة ،معن محمود .و بن ِحمد ،مروان محمد )2008( .القيادة والرقابة واالت تا اوداري ،دار الحامتد
للن ر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن.

 .22غنتيمِ ،حمتد محمتد )2004( .اودارة اولرترونيتة (ن تا الحا تر وتطلعتات الميتتقب ) ،المرتبتة الع ترية،
المن ورة ،م ر.
 .23غنتيمِ ،حمتد محمتد )2004( .متدام إداريتة معا ترة لتحتديث المنظمتات ،المرتبتة الع ترية ،المن تورة،
م ر.
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 .24قباري ،محمتد إيتماعي  )1981( .علتم االجتمتاع اوداري وم تر،ت التنظتيم تي المؤييتات البيروقراطيتة،
من أة المعارد ،اويرندرية ،م ر.
 .25اللوزي ،محمد .و زويلد ،مهدي )2000( .التنمية اودارية ،دار وا
 .26الميعود ،ملي ة بن

للن ر ،عمان ،األردن.

الخ بن ملي ة )2008) .المتطلبات الب ترية والماديتة لتطبيت اودارة االلرترونيتة تي

المدارس الحرومية ،ريالة ماجيتير غير من ورة ،جامعة ِم القري ،رلية التربية ،المملرة العربية اليعودية.

 .27الميتعودي ،يتميرة مطتر  )2010( .معوقتات تطبيت اودارة اولرترونيتة تي إدارة المتوارد الب ترية بالقطتاع
ال حي الماص بمدينة مرة المررمة من وجهة نظر متديري ومتوظ ي المتوارد الب ترية ،الجامعتة اال ت ار تية
الدولية ،المملرة المتحدة.

 .28الم تريِ ،حمتد محمتد (2000) .اودارة الحديثتة (معلومتات ،ات تاالت ،اتمتار القت اررات) ،مؤييتة تباب
الجامعة ،اويرندرية ،م ر.
 .29الم رجتي ،عتاد

حرحتوش .ونمترون (2007) .اودارة اولرترونيتة (مرترتزات رريتة ومتطلبتات تأيتيس

عملية) ،من ورات المنظمة العربية للتنمية اودارية ،م ر.
 .30مراوي ،حيتن عمتاد .ونمترون (1998( .االت تا ونظرياتته المعا ترة ،التدار الم ترية اللبنانيتة ،القتا رة،
م ر.

 .31الميتر ،إيهتاب ممتيس ِحمتد )2007( .متطلبتات تنميتة المتوارد الب ترية لتطبيت اودارة اولرترونيتة :د اريتة
تطبيقيتة علتى العتاملين بتاودارة العامتة للمترور بتو ازرة الدامليتة تي مملرتة البحترين ،ريتالة ماجيتتير غيتر
من تورة ،جامعتة نتايد العربيتة للعلتوم األمنيتة ،رليتة الد اريتات العليتا ،قيتم العلتوم اوداريتة ،المملرتة العربيتة
اليعودية.

 .32نجتم ،نجتم عبتود  )2004) .اودارة اولرترونيتة (اويتتراتيجية و الوظتا د و الم تر،ت( ،دار المتريخ،
المملرة العربية اليعودية.

Abstract:
This study dealt with the link between the application of e-management and human
resources development in the Islamic University of Alasmarya. While the elements
of contribution differed in terms of the level of relative importance, it was found that
the most important contribution element is helping to improve the managerial skills
of the presidents by supporting Decision making, followed by tidy contribution of
supporting the preparation of effective plans and programs for the development of
human resources at the entire university level element, the last elements of the
contribution in terms of relative importance is encouraging trends working in the
university towards the use of electronic management to perform business tasks
assigned to them.
Since the application of e-management is an important focus in the formulation of
the overall strategy of the university, the study recommended to focus on the
development of a mechanism to deal with the databases of e-management
simultaneously by all departments at the university to improve the level of response
to updates, and focus on making e-management a tool that supports the capacity of
human resources To pass through its systems towards applications and programs in
distance learning and learning, and work on the design of awareness programs and
logistical support to use the portal at the university
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