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أ

اإلهداء 
إلى من جرع الكأس فارغا ً ليسقيني قطرة حب
إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة
إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم
إلى القلب الكبير (والدي العزيز(
إلى من أرضعتني الحب والحنان والقوة والشجاعة
إلى رمز الحب وبلسم الشفاء
إلى القلب الناصع بالبياض )والدتي الحبيبة(
إلى الروح التي ترفرف حولنا وتباركنا وتعبقنا بنسيم التفاؤل
إلى األم الغالية الطيبة المرحومة باذن هللا خالتي (أم ثابت)
إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي إخوتي "مها – دعاء-
أحمد – بيان  -مهند"
إلى الروح التي سكنت روحي زوجي العزيز ..طارق
الى الوردة التي لونت حياتي بكل األلوان ابنتي الغالية  ...شهد
الى الذين احببتهم وأحبوني بكل صدق وكانوا كالمنارة في عرض بحر واسع مظلم هو
بحر الحياة )أصدقائي األعزاء(
إلى الشموع التي ذابت في كبرياء.......
لتنير كل خطوة في دربنا.......
لتذلل كل عائق أمامنا........
فكانوا رسالً للعلم واألخالق ....
اهدي هذا العمل المتواضع ,,,,

ب

شكر وتقدير
وص ِّهل اللمهع ظلها مهاهع المسهل مهن
الحمد هلل ذي المن والفضل واإلحسان ،حمداً يليق بجالله وظممهه َ ،
ال نبي بعده صالةً هقضي لنا بما الحاجات وهمفعنها بمها الها أظلها الهدمجات وهبلِّانها بمها أ صها الاايهات
من جميع الميمات في الحياة وبعد الممات ،وهلل الشكم أوالً وأمي اًم ظلا حسن هوفيق وكميع ظون وظلها

يسههم العسههيم وذلِّههل الصههعر وفه تهم المههع وظلهها
مهها مه تهن وفهههل ب ه ظله ت
هي مههن نجهها لمههذه المسههال بعههد أن ِّ
ُّ
الدين كميمين شقِّا لي طميق العلهع وكانها ميهم سهند لهي طيله حيهاهي الد امسهي مهن هشهجيع
هفضل
ت
ظلي بو َ
ودظههاو وصههبم وظطههاو ...والههدي الع ي ه السههيد  /كامههل محمههد أبههوهيل ،أحمههد ع ظلهها أنههس مههن مس ه

بأظمههاق ذاهههي الهههي يههي ادي المبههل لكمههل بمهها مسههيمة ههافلهي شههامم المأس...والههدي أظهه بههأني ممههن

همبا ظلا يديس .أمي الحبيب السيدة المعطاوة /نعم سليمان أبوهيل  ،ذات القلهر الحنهون الطيهر الههي

وفمت لي كل االمكانيات ودظمهني بدظواهما الصاد ومفِّفهت ظنهي الجمهد والهعهر جعهل ع مها امها به
في مي ان حسناهمما وأم تد في ظمميما ظلا ظمل صالل ،وأظانني ع ظلا بميما.

ويسمني بأن أمص بالشكم والعمفان بالجميل  :وجهي الع يه الاهالي  /طهامق ظبهد القهوي بابهت ،ظلها

دظم ه ومسههاظده لههي فههي كمههال د امسهههي حيههل كههان ميههم ظههون لههي طيل ه حيههاهي الد امسههي مههن هشههجيع
ودظاو وصبم وظطاو فمو شمع حياهي أسأل ع أن ال يحممنهي مهن وجهوده فهي حيهاهي فجه اه ع ظنهي

ميم الج او.

كما أهقدع بالشكم لا موهي الحباو (مما ،دظاو ،أحمد ،بيان ،ممند ) لو وفمع بجانبي ومساظدهمع لي
ولدظواهمع الصاد وحبمع الكبيم.
وال يفوهني أن أهقدع بالشكم لا ظائلهي الاالي وظائل

وجي الذين لع ينسوني من دظواهمع الصاد .

كمهها أَدي ه مهن بعم ههيع الفض ههل والش ههكم والعمف ههان بع ههد ع سههبحان وهع ههالا ف ههي نج هها ي ههذا البح ههل وام امجه ه
بالصومة الممجوة ؛ الا المشهمفين الهدكهوم /صهمير كمهال ا وها والهدكهوم /نهاجي مجهر سهكم لمظايهممها
لي فهي د امسههي وبحبهي ،ولمسهاظدهمما لهي فهي الهالهر ظلها كافه العقبهات الههي واجمهنهي ،ولهوجيماهممها

القيم الهي أدت لا م ام يذا العمل في صومه الحالي فلمما مني كل حر وهقديم.

ج

كمهها أهقههدع بهوافم الشكههم وظميههع الهقههديم لهها الدكهههوم/محمد ياشههع أوهها .والدكهههوم /امئههد حسههين الحجههام
لهفضلمما بقبول منا ش يذه المسال والحكع ظليما ،وظلا هوجيمهاهمع السهديدة ونصهائحمع العلميه القيمه

الهي بال شس هبمي البحل وهاني  ،فج ايع ع ظني مي اًم ووفقمع وسدد مطايع.
كما يسمني ويشمفني أن اسطم كل ظمفان بالجميل لا الدكهوم /وائل محمد بابت .الذي منحني الكبيم

من و ه  ،وجمده  ،وهوجيماه  ،وامشاداه  ،وآمائ القيم  .وم تد يد العون لي دون ضجم أوملل ،للسيم
دماً بالدماس نحو الفضل سائل المولا القديم أن يج ي ظني ميم الج او ويبيب الجم ن شاو ع.

والشههكم واالمهنههان موصههول لهها مئاس ه الجامع ه ولعمههادة الد امسههات العليهها والهها جميههع أظضههاو الميئ ه

الهدميسهي فههي كليه الهمبيه بجامعه ال يههم لمهها ههدموه مههن جمههد كبيههم وظلههع نههافع مههالل سههنوات د امسهههي،
وأمههص بالههذكم سههع أصههول الهمبيه لو فهه معنهها ودظمه لنهها ولهوجيماهه القيمه والسههديدة ،وكههذلس الشههكم
العميههق موصههول لجميههع السههاهذة الفاضههل الههذين سههايموا فههي هحكههيع أداة الد امسه  ،لمهها كههان إلمشههاداهمع

من النفع والفائدة في يذا البحل.

كما ال أنسا أن أشكم الهدكهوم /محمهود ظبهد المجيهد ظسها

الهذي أفهادني بعلمه القهيع ولهع يبمهل ظلهي

بو هه وجمههده ،كمهها أمههدني بههالكبيم مههن الم امجههع والكهههر الهههي سههاظدهني فههي كهاب ه يههذا البحههل واب امئ ه .
حفم ع من كل سوو وجعل في مي ان حسناه .

وبكل مالص وهقديم وظمفان بالجميل أهقدع بالشكم من أظماق لبي الا أمهي الع ي ة السهاذة بيان
أبو هيل لمساظدهي في هد يق المسال فلما مني كل الحر واإلمهنان.
وال يفهوهني فههي يهذه العجاله هسهجيل شههكمي لولئهس الههذين مافقهوني فههي كهل مطهوات البحهل  ،وكههانوا لههي

نعع العون – بعد ع هعالا – أصد ائي الظه او  ،،فقهد سهاندوني ومففهوا ظنهي كهل ظنهاو واجمهه أبنهاو

شكم هلل الذي أحاطني بالصحب الطيب  ،فإليمع أهوج بج يل شكمي وامهناني.
محلهي الدماسي  ،...ف اً
وكبيمون الذين يسهحقون الشكم والهقديم مني ،فلمع في النفس من ل وان لع يسهع

المقهاع لهذكميع ،فمهع

أيل للفضل والميم فكل الشكم والهقديم لمن دموا لي المساظدة وأبدوا مأياً سايع في نجها يهذا البحهل
وامماج لا حي الوجود ،فج ايع ع ظني ميم الج او ،وجعل ذلس في مي ان حسناهمع.

ومهام هاً .أسههال ع العلههي القههديم أن يك ههون يههذا العمههل مالص هاً لوجه ه هعههالا  ،وأن يجعل ه ظلم هاً نافعه هاً،
ويسمِّل لي ب طميقاً لا الجن .
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ملخص الدراسة

واقع اإلدارة اإللكترونية في التعليم المستمر بمؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة وعالقته
ببرامج التدريب

إعداد :أالو كامل أبو هيل
إشراف

د .صمير كمال الوا
يدفت الدماس الهعم

د .ناجي مجر سكم

لا وا ع اإلدامة اإللكهموني فهي مراكـز التعلـيم المسـتمر بالجامعـات الفلسـطينية

بمحافظات غزة وظال ه ببهمامج الههدمير مهن وجمه نمهم المهدمبين ،وكهذلس الكشه

(الجنس ،المؤهل العلمي ،الجامعة ،سنوات الخدمة ،العمر ) .

ظهن أبهم مهايهمات:

ولتحقيـق أهـداف الدراسـة اسـتخدمت الباحثـة المــنهج الوصـفي التحليلـي ،وقـد تكـون مجتمــع

الدراســة مــن جميههع المههدمبين الههذين ظملهوا فههي بهمامج الهعلههيع المسهههمم بالجامعههات الفلسههطيني بمحافم ه

وه ة ،سهواو كهانوا ممفَه َموين للعمهل فههي الجامعه أو منههدبين للعمههل بنمهاع السههاظ الهدميبيه والبههال ظههدديع
( )212مدمباً ومدمب منمع ( )167مدمباً و( )45مدمب  ،وتم امهيام ظين ظشوائي طبقي من مجهمهع

الد امسه الصههلي بنسههب ( )%47.6مههن المجهمههع الصههلي ،حيههل بله ظههدد أفهماد العينه الفعليه ()101
مه ههدمباً مه ههن الجنسه ههين ،مه ههنمع ( )69مه ههن اله ههذكوم بنسه ههب ( )%68.3ومه ههنمع ( )32مه ههن اإلنه ههال بنسه ههب

(.)%31.7

امت الباحب ببناو وهطويم أداة الدماس ويي ظبامة ظن اسهبانهين:

األولى :اإلدارة اإللكترونية مكون من ( )37فقمة مو ظ ظلا ( )4مجاالت ،الثانية  :برامج التدريب
مكون من ( )37فقمة مو ظ ظلا ( )3مجاالت ،ولمعالج البيانات هع اسهمداع بمنامج الح م
اإلحصائي  ،SPSSوهوصلت الدماس لا النهائج الهالي :

 -1الدمج الكلي لهقديم أفماد العين لوا ع اإلدامة اإللكهموني هقع ظند ( )%74.1ويي دمج كبيمة ،و د
جاو همهير مجاالت االسهبان كما يلي :مجال (الهنميع اإللكهموني) في الممهب الولا بو ن نسبي

( ،)%80.4يلي مجال (الم اب اإللكهموني ) بو ن نسبي ( )%74.5وبالباً مجال (الهمطيط
اإللكهموني) بو ن نسبي ( )%72.2وأمي اًم مجال (اإلش ام

(.)%71.6

والمهابع اإللكهموني ) بو ن نسبي

 -2الدمج الكلي لهقديم أفماد العين لوا ع بمامج الهدمير في مماك الهعليع المسهمم بالجامعات
الفلسطيني هقع ظند مسهوى دمج كبيمة بو ن نسبي ( ،)%76.8وجاو همهير المجاالت كما يلي:
مجال (فعالي وجودة بمامج الهدمير) في الممهب الولا بو ن نسبي ( )%82.2بع مجال (آليات

م

بمامج الهدمير) بو ن نسبي ( )%76وأمي اًم مجال (مالوم

(.)%73.9

 -3ال هوجد فموق ذات دالل

بمامج الهدمير) بو ن نسبي

حصائي بين مهوسطات دمجات هقديم أفماد العين لوا ع اإلدامة

اإللكهموني في مماك الهعليع المسهمم بالجامعات الفلسطيني بمحافمات و ة هع ى لا جميع

مهايمات الدماس .

 -4ال هوجد فموق ذات دالل حصائي بين مهوسطات دمجات هقديم أفماد العين لوا ع البمامج الهدميبي
هع ى لا جميع مهايمات الدماس .

 -5هوجد ظال

امهباطي موجب ذات دالل

حصائي بين دمج هقديم أفماد العين لوا ع اإلدامة

اإللكهموني في مماك الهعليع المسهمم بالجامعات الفلسطيني بمحافمات و ة وبين دمج هقديميع
لبمامج الهدمير ،حيل بل معامل االمهباط الكلي 0.478

وفي ضوو نهائج الدماس أوصت الدماس ر:

 -1ضمومة أن هقوع الجامعات بإنشاو دامة ماص بالهدمير والهنمي البشمي هعنا بهطويم
العاملين ظلا اسهمداع اإلدامة اإللكهموني وهطبيقاهما.

دامل الوطن ومامج لعقد دومات هدميبي مشهمك

 -2الهنسيق مع مؤسسات هدميبي مهمصص
وهبادل المبمات.

 -3ضمومة االله اع بهقييع البمامج الهدميبي باسهمداع أسالير مهنوظ  ،والهأكيد ظلا أيمي دماس
أبم الهدمير.

 -4ضمومة االمهقاو بمسهوى الهمطيط واإلش ام
المطط الهدميبي ومهابعهما.

ن

اإللكهموني ،ومماظاة ظامل الو ت في هنفيذ
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The study aimed to identify the reality of e- management in the continuing education
centers at Palestinian universities in Gaza Governorates And its relationship to the training
programs from the standpoint of trainers, as well as disclosure of the impact of variables
:(sex, educational qualification, university, years of service, age).
To achieve the objectives of the study the researcher used the descriptive analytical
method, the study society consists of All trainers who have worked in the continuing
education programs at universities Palestinian Gaza province, whether they are emptying
to work at the university or seconded to work at the training system totaling (212) coach
and trainer of them (167) and a coach (45) trained, were Stratified random sample of the
original study population selection by (47.6%) of the original community, where the
number of actual respondents (101) coach of both sexes, of whom (69) of the male rate
(68.3%) and them (32) than females by ( 31.7%).
The researcher build and develop study tool which is about two questionnaires:
The first: e- management (37) items distributed to (4) areas, the second : Training
programs (37) items distributed on the (3) areas, and data processing was used statistical
software package, and the study found the following results:
1. Total degree to estimate the respondents to the reality of e- management is located
at (74.1%), which is a large degree, has incurred the areas of resolution came as
follows: Field (electronic organization) Ranked first in relative weight (80.4%),
followed by the field (Electronic control) Relative weight (74.5%) Third Field (eplanning) relative weight (72.2%) And finally Field (electronic supervision) and
follow-up relative weight (71.6%).
س

2. Total degree respondents to estimate the reality of training programs for Continuing
education centers in the Palestinian universities at a large degree relative weight
(76.8%), and came incurred the fields as follows: Field (the effectiveness and
quality of training programs) in the first rank relative weight (82.2%) Then the field
(training programs) relative weight mechanisms (76%) Finally the field
(appropriateness of training programs) relative weight (73.9%).
3. There were no statistically significant differences between the mean scores of the
sample estimate of the reality of e-governance in the continuing education centers
Palestinian universities in Gaza Governorates Attributed to all the variables of the
study.
4. There were no statistically significant differences between the mean scores of the
sample estimate of the reality of the training programs is attributable to all variables
of the study.
5. There is a positive correlation with the degree of statistical significance between the
sample estimate of the reality of e-governance in the continuing education centers
Palestinian universities provinces of Gaza and between the degree of appreciation
for the training programs relationship, where the total stood at 0.478 correlation
coefficient
In light of the results of the study recommended by the study:
1. The need for the establishment of private universities, management training and
human development means the development of personnel in the use of egovernance and its applications.
2. Coordination with specialized training institutions at home and abroad to hold joint
training and exchange of experiences.
3. Need to adhere to the assessment of training programs using a variety of methods,
and to emphasize the importance of studying the impact of training.
4. The need to raise the level of Electronic planning And supervision, and taking into
account the time factor in the implementation of and follow-up training plans.
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الفصل األول
 1.1مقدمة:

اإلطار العام للدراسة

لعل أبم ما أحدبه المهايمات والهوجمات العالمي وموافديا اإل ليمي والمحلي من هأبيمات جذمي في

مفاييع اإلدامة الجدي دة ،يو ذلس االنشاال الهاع والعناي الفائق بالموامد البشمي باظهباميا حجم الساس والمومد
اليع الذي هعهمد ظلي اإلدامة في هحقيق أيدافما.
وفي مل هوفم الهقدع الهقني وبومة االهصاالت وهطوم نمع المعلومات ،أمذت النشط اإلدامي ههحول
هدميجياً من أنشط ظادي

لا أنشط الكهموني لالسهفادة من ممي ات يذه النشط الجديدة في مجال هقديع

المدمات اإلدامي أو ما يطلق ظلي اإلدامة اإللكهموني  ،بمد

يادة كفاوة العمل وهفعيل اسهمداع الهقني لمدم

المواطنين وأصبل من أيع سمات المنممات المعاصمة الهي يطلق ظليما منممات القمن الحادي والعشمين أن

أنشطهما هسهند لا المعمف المعلوماهي  ،وأنما منممات م مي أو لكهموني هقدع مدماهما للمواطنين والمؤسسات
وسائم المسهفيدين منما دون االظهماد ظلا النشط الوم ي  ،ويعد يذا الهحول أحد الممايم الهي فمضهما الهقني

والعولم وهحدياهما ،وأدى ذلس بشكل أو بآمم لا هاييم ييكل العمليات والمعامالت واإلجماوات والممامات

وسيا ات اهماذ الق اممات ومعاييم الداو وأشكالما فضالً ظن امهداد المدم في بعض الحيان لا مام الو ات

المسمي  ،ذ أن بعض المدمات اإللكهموني هعمل ظلا مدام الساظ  ،وهجدم اإلشامة ينا لا أن هطبيق هلس

السالير اإلدامي المعاصمة ليست وصف جاي ة لالسهمداع ،وانما يهطلر مكانات مادي وبشمي ويم هقليدي ،
هسهل ع الهميئ المناسب لمقوماهما العديدة ،وهطويم البيئ الداملي والمامجي للمنممات اإلدامي وهوفيم الممو

المواهي لنجاح الهطبيق مما ينعكس ظلا الداو ظبم هحقيق الهوا ن والهناسق المموور بين الهايمات وسلوس الفماد
والعال ات بين جماظات العمل وبين أسالير ونمع الداو (الضافي.)27: 2006،
وبعد أن مممت مصطلحات جديدة مبل اإلدامة اإللكهموني

 E-Managementوادامة الظمال

اإللكهموني  E-Businessوالهسويق اإللكهموني  E-Marketingوادامة الموامد البشمي

واالسهقطار اإللكهموني  E-Recruitingوالهعلع اإللكهموني  E-Learningوالحكوم

لكهمونيا E-HRM
اإللكهموني

E-

 Governmentوالعديد من المسميات الجديدة الهي ههعلق كلما بمذا الهطوم ،أصبل البد من مبط يذه الهايمات
بالوا ع الذي يعيش الفماد ومعمف كيفي اسهبمام هلس المعلومات ظلا أداو الفماد.
ومائ

ولعل اإلدامة اإللكهموني يي المدمس الحدل في اإلدامة الهي هقوع ظلا اسهمداع اإلنهمنت في نجا

اإلدامة من (همطيط -هنميع -هوجي  -م اب ) ،فاإلنهمنت يو الهكنولوجيا الم ا والكبم ظولم حها ا ن

ومن ينا أصبل ل اماً ظلا مجال الهمبي وضع مطط واسهماهيجيات هعليمي هعلمي ههعلق بالمعلوماهي وطميق

هوميفما واالسهفادة منما( .ماضي)135: 2011 ،

2

ويذا ما أكده العديد من الدماسات العمبي في أن يناس حهمي لهاييم االسهماهيجيات بهبني اإلدامة

اإللكهموني  ،مبل دماس (الدظليج( ،)2005،الهماع( ،)2007،ماضي( ،)2011،الظوم )2012،لما لما من دوم
في مواجم الهحديات المطموح ظالمياً ومحلياً في أي نماع دامي.
وهطبيق اإلدامة اإللكهموني يحها الا هدمير وهأييل ظالي ويذا الهدمير يهشكل في نماع مفهوح يضع
مجموظ المدمالت الهي يبدأ بما النماع ،والعمليات الهي هعمل ظلا هحويل المدمالت لا المممجات الهي اع
النماع في الساس لهحقيقما .والهدمير في ذاه نماع فمظي من نماع أكبم يو نماع "هنمي الموامد البشمي " ويو

بدومه نماع فمظي من نماع " دامة الموامد البشمي ".
ويهمي نماع الهدمير ككل النمع المفهوح -الهي ههكامل أج اويا وظناصميا الداملي وههفاظل مع البيئ
المحيط  -بماصي الهوا ن بين أج اوه وفيما بين العناصم الداملي في كل ج و ويو الهوا ن الداملي ،وكذا
الهوا ن بين النماع وبين المناخ المحيط ،كما يهمي بماصي الهفاظل بين أج اوه الداملي والهفاظل مع المناخ

المحيط ،ومن محصل ياهين الماصيهين ههكون حمك النماع وسعي الدائر لن يكون دائماً في حال الهوا ن
الداملي والهكي

والهمابط مع البيئ المحيط ( .ظامم.)65 :2007،

ومن المشموم أن العصم الحالي ميعم بعصم المعمف ويهسع بسمات مئيس هجعل ممهلفاً لا حد بعيد
ظما سبق من ظصوم سادت فيما فلسفات وهوجمات هعبم ظن ال ماظ أو الصناظ باظهباميا النشاط اإلنساني

الساسي في هلس العصوم ،حيل ههبلوم السم المحومي لعصم المعمف في االيهماع المكب

باإلنسان وهنمي

واسهبمام دماه الذيني واظهبامه الساس في هحقيق أي هقدع أو هنمي بالمجهمع؛ وهفمع ظن هلس السم المحومي
االيهماع بالعلع والبحل العلمي كأساس لي ظمل ،وااليهماع بهنمي الهماكع المعمفي باظهبامه البموة الحقيقي

للمجهمع ،واظهبام المعمف يي المعيام اليع في هقييع البشم والمنممات وما يهع بما من أنشط وما يهحقق لما من
نجا ات ( .ال يادات)19 :2008،

ومن أيع المجاالت الهي ههمذ الهدمير ظنص اًم أساسياً لما (الهعليع المسهمم في مؤسسات الهعليع العالي)

لما همبل هلس المؤسسات من نموذ مبالي لدماس الهايمات الهي هحصل في البيئ نم اًم لكونما هسايع بشكل
أساسي في هطوم مسهوى الهعليع واالمهقاو ب ليواكر الهطومات المسهجدة من مالل الكفاوات العلمي مهمبل

بالكادم الوميفي من معلمين وأكاديميين واداميين ،وهؤبم بشكل مباشم ظلا المجهمع الفلسطيني بمفد مؤسسات
و طاظات المجهمع بما يحهاج من موامد بشمي ممهص في كاف المجاالت وهعهبم الجامعات من المؤسسات

المائدة في هبني النمم والمفاييع الحديب في ممهل

المجاالت حها هحقق لنفسما مي ة هنافسي وحها هم َمم

ممهصين مواكبين لهطومات العصم ادمين ظلا المسايم في ظملي هنمي الموامد البشمي والمجهمع ،حيل هماظي

اإلبداع واالبهكام وهمقدع العلوع ظلا أسس من الندي والهكافؤ والنموض بما للوصول الا مسهوى المعاصمة.

ويلقا الهدمير ايهماماً مه ايداً من الجامعات المعاصمة من مالل بمامج الهعليع المسهمم باظهبامه الوسيل

الفضل إلظداد وهنمي الموامد البشمي وهحسين أداويا ،وينطلق يذا االيهماع المه ايد بالهدمير من االظه ام
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بأيمي الدوم الذي هلعب الموامد البشمي في ملق وهنمي القدمات الهنافسي للمنممات ،وفي هطويم وابهكام السلع
والمدمات ،وهفعيل االسهمداع الك و للهقنيات والموامد المهاح للمنممات.

وبموع ه ايد ما ينفق ظلا الهدمير والهصاظد المسهمم في المؤسسات والمماك المنشال بهوفيم مدمات الهدمير

في ظالمنا العمبي ،ال أن الوا ع يشمد بأن جانباً كبي اًم من أبم الهدمير ويم ملموس في شكل نهائج وانجا ات ،كما
أن العائد ظلا الفماد المهدمبين ويم واضل من حيل هحسن الكفاوات وامهفاع القدمات ،كما أن هقنيات الهدمير

المسهمدم في أولر فعاليات وأنشط الهدمير في كبيم من المنممات ال ههماشا مع مسهوى الهقدع الهقني في
طاظات العمل الهنفيذي واإلدامي الممهلف بالمنمم  ( .شحادة)112 :2000،

وظلي يمكن القول جماالً أن لر شكالي الهدمير يهمحوم في حقيق أساسي يي اظهبامه نشاطاً هكميلياً

وهجميلياً وليس باظهبامه مكناً جويمياً في البناو اإلدامي االسهماهيجي للمنمم  ،ويذا ما نا ش العديد من العلماو

ظلا مم ال من والعصوم.

في ضوو ما أحدبت هقنيات المعلومات من ف ة نوظي يائل في مجال هطويم العمل وكفاوه ود ه و يادة

نهاجيه وهسميم الحاسور واإلنهمنت للقياع بكاف الظمال الهي كانت هؤتدى بشكل هقليدي ،وماص في المؤسسات

الهعليمي  ،حيل هنافست الدول في هسميم شبكات اإلنهمنت ل يادة فعالي وكفاوة وسمظ المدمات المقدم .

ومن مالل ما أجمعت ظلي الدماسات السابق ظلا أيمي مبط اإلدامة اإللكهموني في جميع مناحي الهعليع

مبل دماس (الحضممي ،)2008،ودماس ( ،)Joseph,2008ودماس (نجش )2007،جاوت فكمة الدماس
الحالي .

 1.2مشكلة الدراسة:

الحمت الباحب من مهالل مبمهمها العمليه فهي مجهال الههدمير وهنميه المهوامد البشهمي باظهباميها مدمبه فهي

هم فه هي اس هههمداع مس هههحدبات اإلدامة
هوم كبي ه اً
به همامج الهمبيه ه م ههن أج ههل الهنميه ه وبحك ههع طبيعه ه ظملم هها ،أن ين ههاس ص ه اً

اإللكهموني ه فيمهها يمههص الهههدمير ،حيههل اله ه ال سههيطمة السههالير الهقليدي ه هطاهها ظل ها الب همامج الهدميبي ه  ،ويمجههع
السبر في ذلس من وجم نمم الباحب لعدة أموم د يكون منما:

 )1نقص في الكوادم البشمي المشمف ظلا ممك الهدمير.
 )2نقص المعمف بعملي اإلدامة اإللكهموني .
 )3ضع
 )4مو

 )5مو
 )6ضههع

الهدمير ظلا الهقنيات الحديب .

المؤسسات من اسهمداع الهقنيات الحديب بطمق ويم صحيح وبالهالي مساولهمع دامياً.

المدمبين من الممو ظن النمط الهقليدي في ظداد وهنفيذ الهدمير.
ا هنههاع المههدمبين بهومي ه

صعوبات هعيق من هومي

المسهههحدبات الهكنولوجي ه ؛ وفههي يههذا شههامة الهها أن ه ههد يكههون ينههاس

اإلدامة اإللكهموني في الهدمير ،مما يؤبم ظلا اكهسهار المههدمبين للممهامات والمبهمات

ونجاح العملي الهدميبي ظموماً.
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وكهذلس الحمههت الباحبه ومههن مههالل اطالظمها ظلهها ظههدد مهن الد امسههات والبحههول النمميه والميدانيه الهطبيقيه

ندمة الدماسات الهقويمي في مجال هطبيق اإلدامة اإللكهموني في الهدمير ،حيل أنما مك ت فقط ظلا وا ع اسههمداع
هكنولوجي هها االهص ههال الهعليم ههي الهقليديه ه فق ههط كالنم ههاذ والمس ههوع وم ههن ض ههمنما المههمائط والمس ههوع البيانيه ه

وهومي ه

والهس ههجيالت الص ههوهي والممئيه ه بجمي ههع أش ههكالما الهقليديه ه ك ههأفالع الفي ههديو والهس ههجيالت الص ههوهي وويمي هها ،وأيمل ههت
هكنولوجيا االهصال الهعليمي الحديب الهي هشمل هكنولوجيا الحاسر وهكنولوجيا الشبكات.
وفي ضوو ايهماع مؤسسات الهعليع العالي بهومي

اإلدامة اإللكهموني في بمامج الهدمير بهالهعليع المسههمم

مالل السنوات العشم الميمة وانطال اً من أيمي مماجع وهقويع مبل يذه الهجامر جاو اإلحساس بالمشكل  ،والهي
ههلمص في السؤال المئيس الهالي:

"ما واقع االدارة االلكترونية في التعليم المستمر بمؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة وعالقته ببرامج

التدريب؟"

وانببق من يذا الهساؤل المئيس السئل الفمظي الهالي :

 -1ما دمج هقديم المدمبين لوا ع اإلدامة اإللكهموني في الهعليع المسهمم بمؤسسات الهعليع العالي في محافمات
و ة؟

 -2ما وا ع بمامج الهدمير في أ ساع الهعليع المسهمم بمؤسسات الهعليع العالي من وجم نمم المدمبين؟

 -3يل هوجد فموق ذات دالل حصائي ظند مسهوى دالل (  )0,05 ≤ αبين مهوسطات دمجات هقديم أفماد
العين لوا ع اإلدامة اإللكهموني في الهعليع المسهمم بمؤسسات الهعليع العالي في محافمات و ة هع ى الا

المهايمات الهالي ( :الجامع  -المؤيل العلمي -الجنس -سنوات المدم  -العمم)

 -4يل هوجد فموق ذات دالل حصائي ظند مسهوى (  )0,05 ≤ αبين مهوسطات دمجات هقديم أفماد العين

لوا ع البمامج الهدميبي هع ى لا المهايمات الهالي ( :الجامع  -المؤيل العلمي -الجنس -سنوات المدم -

العمم)؟

 -5يل هوجد ظال

امهباطي ذات دالل

هقديميع لبمامج الهدمير؟

حصائي بين دمج هقديم المدمبين لوا ع اإلدامة اإللكهموني ودمج

 1.3أهداف الدراسة:
هممي الدماس لا هحقيق اليدا
 )1الهعم

الهالي :

لا وا ع اإلدامة اإللكهموني في الهعليع المسهمم بمؤسسات الهعليع العالي في محافمات و ة من وجم

نمم المدمبين.
 )2الهعم الا وا ع بمامج الهدمير في أ ساع الهعليع المسهمم بمؤسسات الهعليع العالي من وجم نمم المدمبين.
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 )3الكش

ظما ذا كان يناس فموق ذات دالل حصائي بين مهوسطات دمجات هقديم أفماد العين لوا ع اإلدامة

اإللكهموني في الهعليع المسهمم بمؤسسات الهعليع العالي في محافمات و ة هع ى لا المهايمات الهالي :

(الجامع  -المؤيل العلمي -الجنس -سنوات المدم  -العمم).

 )4الكش

ظما ذا كان يناس فموق ذات دالل احصائي بين مهوسطات دمجات هقديم أفماد العين لوا ع البمامج

الهدميبي هع ى لا المهايمات الهالي ( :الجامع  -المؤيل العلمي -الجنس -سنوات المدم  -العمم).

 )5هحديد العال ذات الدالل اإلحصائي بين دمج هقديم المدمبين لوا ع اإلدامة اإللكهموني ودمج هقديميع لبمامج
الهدمير.

 1.4أهمية الدراسة:
هوضل يذه الدماس أيمي الهكامل بين الهدمير وبين با ي ظمليات اإلدامة اإللكهموني حيل أن ذلس يؤدي الا

يادة فاظلي وكفاوة البمنامج الهدميبي ،وهحسين الداو الوميفي ،وهقديع مدمات أفضل للمسهفيدين بأ ل و ت
وجمد وهكلف ممكن  ،كما أنما هفيد في لقاو الضوو ظلا وا ع اإلدامة اإللكهموني في الهعليع المسهمم بمؤسسات

الهعليع العالي.

و د يسهفيد من نهائج يذه الدماس -:
 القائمين ظلا دوائم الهعليع المسهمم في مؤسسات الهعليع العالي.

 طلب الدماسات العليا باظهباميا من الدماسات الحديب الهي يمكن اسهكمال البحل فيما.
 مفد المكهب العمبي بموضوع يعهبم الول من نوظ – حسر ظلع الباحب  -حيل همعد يذه الدماس بمباب لبن
ضمن البحول الهي همهع بالمبط بين اإلدامة اإللكهموني والهدمير في بمامج الهعليع المسهمم بما يعود بالفائدة
ظلا المجال الميم.

 1.5حدود الدراسة:

حد الموضوع :هقهصم يذه الدماس ظلا الهعم

لا وا ع اإلدامة اإللكهموني وهشمل المحاوم الهالي (الهنميع

اإللكهموني ،الم اب اإللكهموني  ،الهمطيط اإللكهموني،اإلش ام

والمهابع اإللكهموني ) وظال ه ببمامج الهدمير

ويشهمل المحاوم الهالي (فعالي وجودة بمامج الهدمير ،آليات بمامج الهدمير ،مالوم بمامج الهدمير).

الحد البشري :المدمبين في دوائم الهعليع المسهمم.

الحد المؤسسي :دوائم الهعليع المسهمم بالجامعات في طاع و ة ويي (جامع ال يم– الجامع االسالمي -
جامع اال صا)

الحد المكاني :محافمات و ة.

الحد الزمني :هع هطبيق الشق الميداني من يذه الدماس في الفصل الدماسي الباني .2014-2013
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 1.6مصطلحات الدراسة:
 -1اإلدارة اإل لكترونية:

يعمفما (مضوان )2:2004،بأنما" :اسهمداع البيانات والمعلومات المهكامل في هوجي سياسات واجماوات

ظمل المؤسس بمد

هحقيق أيدافما وهوفيم الممون الال م لالسهجاب للمهايمات المهالحق داملياً ومامجياً".

ويعمفما (السبيعي )5:2005،بأنما " :دمة اإلدامة ظلا ميكه جميع المماع والنشط اإلدامي والفني

باالظهماد ظلا هق ني المعلومات واالهصاالت واسهمدامما فيما بينما وبين اإلدامات المئيس الهابع لما
والمهفمظ منما بيسم وسمول ود في أ صم و ت ممكن مع ضمان مصوصي أمن المعلومات"

ويعمفما (نجع )127 :2004 ،بأنما " :مجموظ من العمليات اإلدامي القائم ظلا اإلمكانات المهمي ة

لإلنهمنت وشبكات الظمال في الهمطيط والهنميع واالش ام
بدون حدود من أجل هحقيق اليدا ".

والمهابع والم اب ظلا الموامد والقدمات الجويمي

وههبنا الباحب يذا الهعمي

كهعمي

اجمائي لمالئمه للدماس

وهاطيه لمحاوميا البحبي .

 -2التعليم المتسمر:

لا هنمي وهطويم الموامد البشمي بالمجهمع

همعمف الباحب اجمائياً بأن ممك هعليمي مدماهي يمد
الفلسطيني ومدم المجهمع بما يهناسر مع ممامات وامكانات الملهحقين ب  ،وهابع لكل مؤسس هعليع ظالي
بمحافمات و ة.

 -3مؤسسات التعليم العالي:
همعمفما (و امة الهمبي والهعليع العالي )2014،بأنما مؤسسات هشم وهدظع وهموج نمو الهعليع العالي
الفلسطيني من مالل مجالسما وييئاهما وادامهما ووحداهما الممهلف  ،ونشأت في مل االحهالل اإلسمائيلي
وبمبادمات محلي وطني  ،ونمت وهطومت بسمظ حها وصل ظدد الجامعات ظلا المض الفلسطيني ظاع

 )14( 2012جامع ( 2حكومي  3 ،ماص  ،و  9ظام ) وظدد الكليات الجامعي ( ،)15والكليات المهوسط
( ،)20وبذلس يبل ظدد مؤسسات الهعليع العالي في فلسطين ( )49مؤسس ينممط فيما حوالي ( )214أل
طالر وطالب  ،منمع حوالي ( )6600طالر في بمامج ماجسهيم  ،وحوالي  65ال

طالر وطالب في الهعليع

المفهوح مو ظين جميعاً ظلا همصصات يقمر ظدديا من حوالي ( )1000همصص وبمنامج أكاديمي.
ويعمل فيما حوالي ( )14600موم

مو ظين ظلا كادم أكاديمي وادامي ومدماهي ( %21منمع ويم

مهفموين) .و د بل معدل االلهحاق بالهعليع العالي للفئ العممي ( )24 – 18سن حوالي .% 30

( اظدة بيانات الهعليع العالي)http://www.mohe.pna.ps/index.htm2014/2/18، 5:11 :.
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 -4محافظات غزة:
ج و من السمل الساحلي الوا ع جنور ومر دول فلسطين وهبل مساحهما  365كيلو مهم ممبع ،ومع
ياع السلط الفلسطيني هع هقسيع طاع و ة دامياً لا ممس محافمات يي :محافم الشمال ،محافم و ة،

محافم الوسطا ،محافم مان يونس ،محافم مفل.
 -5برامج التدريب:

( و امة الهمطيط والهعاون الدولي الفلسطيني  :2006 ،ص .)159

يعمفما (السالع وصهالل )132:2002 ،بأنمها " :جمهود منممه وممططه همهد

لهسهميل اكهسهار العهاملين

الممامات الممهبط بالعمل والحصول ظلا المعام الهي هساظد ظلا هحسين الداو وهحقيق أيدا
ويعمفم هها (مواس )8 :2007 ،بأنم هها " :مجموظه ه م ههن النش ههاطات هم ههد

المنمم ".

ل هها هجميه ه الف ههمد للعم ههل المبم ههم

واالحهفام ب ظلا مسهوى المدم المطلوب  ،فمو نوع من الهوجي صادم من نسان وموج لا نسان آمم".
وهعم الباحب مفموع بمامج الهدمير اجرائياً بأن " الجمد المنمع والممطط ل له ويد القوى البشمي

بمعام معين  ،وهحسين وهطويم مماماهما و دماهما ،وهاييم سلوكما واهجاياهما بشكل يجابي بِّناو وذلس حسر
احهياجات المهدمبين.
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الفصل الثاني
الخلفية النظرية للدراسة

أوالً :اإلدارة اإل لكترونية

 2.1.1تمهيد

نمه ام للهطهوم الكبيهم فهي كافه مجهاالت هكنولوجيها المعلومهات ،أمهذت الهدوائم والمؤسسهات المسهمي وويهم

المسمي ههسابق في اسهمداع أحدل االبهكامات في المجال اإلدامي ،وساظد أيضا مموم شبك اإلنهمنت في جعلما
هادا كبيه اًم ظلها هكنولوجيها
أكبهم ههأبي اًم فهي نجها أظمهال يهذه الهدوائم ،ممها حهذا بهاإلدامة الحاليه أن هعهمهد اظهم ً

المعلومات ،لن اسهمداع يذه الهكنولوجيا المهطومة هساظديا ظلا هبسيط اإلجماوات وهوفيم المال والجمد.

لهذلس ممهم مفمهوع شهائع يهذه اليهاع فهي الكبيهم مهن دول العهالع و منمها بعهض الهدول العمبيه يطلهق ظليه
اإلدامة اإللكهموني  ،وفي يذا الفصل سو
ونمه اًم ليميه الهعهم

نلقي الضوو ظلا مفموع اإلدامة اإللكهموني والنموذ الماص بما.

ظلها الفوائهد والمعو هات الههي هقه

أمهاع هطبيهق اإلدامة الحديبه فهي الهدوائم

والمؤسسات العمبي فإن يذا الفصل سيشيم ليما بشهكل ممهصهم ممكه اً ظلها دوميها فهي هبسهيط ممهاع يهذه الهدوائم
والمؤسسات وانعكاس هطبيقاهما ظلا المؤسس .
ن اإلدامة الم مي أو اإللكهموني )  ( Digital or E-Managementيي المدمسه الحهدل فهي اإلدامة
الهي هقوع ظلا اسهمداع اإلنهمنت وشبكات الظمال في نجا ومائ
لكهمونيهاً ،وومهائ

اإلدامة (الهمطيط ،الهنميع ،القيادة ،الم اب )

الشهمك (اإلنهها  ،الهسهويق ،الماليه  ،الفهماد ،هطهويم العمليهات والمنهجهات والمهدمات) بطميقه

الهشبيس اإللكهموني.
ذا كانت اإلدامة منذ نماي القمن الهاسع ظشهم حهها نمايه القهمن العشهمين هد شهمدت انعطافهات وهحهديات

ظميقه وواسهع ظلها مسههوى الفكهم اإلدامي ومهدامس اإلدامة أو ظلها مسههوى الممامسه والهطبيقهات اإلداميه  ،فإنمها
اسهطاظت أن همبلما وههطوم معما بطميق حققت معما نضوجاً مهصاظداً هجسد في يهادة فاظليه العمليه اإلداميه
وكفاوهما( .نجع) 121: 2005 ،

وبشهكل ظهاع فهإن اإلدامة اإللكهمونيه هشهمل جميهع اسههعماالت هكنولوجيها االهصهاالت المعلوماهيه ICT

( )Information Communications Technologyمهن حواسهير وشهبكات لها أجمه ة الفهاكس و أجمه ة
دمال المعلومات الالسلكي وويميا لهمدع الموم اإلدامي اليومي .

وههعدى فكمة اإلدامة اإللكهموني بكبيم مفموع الميكن الماص بإدامات العمل دامهل المؤسسه  ،لها مفمهوع
هكامل البيانات والمعلومات بين اإلدامات الممهلف والمهعددة واسهمداع هلس البيانات والمعلومات فهي هوجيه سياسه
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واجماوات ظمل المؤسس نحو هحقيق أيدافما وهوفيم الممون الال م لالسهجاب للمهايمات المهالحق سواو الداملي
أو المامجي ( .الموش) 410: 2006 ،

 2.1.2مفهوم اإلدارة اإللكترونية

يعهبم مصهطلل اإلدامة اإللكهمونيه  E-Managementمهن المصهطلحات العلميه المسههحدب فهي مجهال

العلوع العصمي والهي أشامت لا بعض موضوظاهما القليل من البحول والد امسهات والكهابهات العلميه السهابق

فهي

حدود ظلع الباحب .
فمي منمج حديل موج لا المنهجهات مهن السهلع والمهدمات وسهمظ الداو ،ويعهمهد ظلها اسههمداع شهبك
مهقدم لالهصاالت لبحل واسهمجاع المعلومات باي دظع واهماذ الق اممات الفمدي والهنميمي (.ظامم) 25:2007،
ويهي مهدمل جديهد يقهوع ظلها اسههمداع المعمفه والمعلومهات ونمهع البهمامج المهطهومة واالهصهاالت للقيهاع
بالومائ

اإلدامي وانجا الظمال الهنفيذي  ،واظهماد اإلنهمنت والشبكات الممى في هقديع المدمات والسلع بصومة

لكهمونيه باإلضهاف لها هبهادل المعلومهات بهين العهاملين فهي المؤسسه وبهين الطه ام

المامجيه بمها يسهاظد ظلها

اهماذ الق اممات ومفع كفاوة الداو وفعاليه .
اإلدامة اإللكهموني ه ليسههت مجههمد نجهها اً لألظمههال ظلهها اإلنهمنههت ،أو أنمهها هشههيم لهها أي ه وميف ه لكهموني ه
هسههاظد المؤسسههات ظلهها هنفيههذ أظمالمهها ،وانمهها يههي مفمههوع حههديل وأسههلور مههن السههالير الحديبه فههي اإلدامة ،ممههم
نهيج هطومات العصم واالنهقال من ظالع الومق والمكاهبات الا ظالع العمل اإللكهموني.
في بعهض الجوانهر ،ولكنمها فهي المحصهل ههحهدل ظهن

ولمذا المفموع ظدة هعميفات ،د ههشاب أو همهل
مجال واحد ،أال ويو اإلدامة اإللكهموني .

 2.1.2.1تعريف اإلدارة اإللكترونية

من الهعميفات الشائع لإلدامة اإللكهموني ما يلي:
 -1ميعمفما السالمي( )2008بأنمها" :االسههاناو ظهن المعهامالت الوم يه واحهالل المكههر اإللكهمونهي ظهن

طميق االسهمداع الواسع لهكنولوجيا المعلومات وهحويل المهدمات العامه لها جهماوات مكهبيه بهع معالجهمها حسهر
مطوات مهسلسل منفذة مسبقاً"( .السالمي)32 :2008،
 -2وميعمفما ظامم( )2007بأنما" :منموم لكهموني مهكامل هعهمد ظلا هقنيات االهصاالت والمعلومات

لهحويل العمل اإلدامي اليدوي لا أظمال همنفذ بواسط الهقنيات الم مي الحديب "(.ظامم ) 28:2007,
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فيعمفما بأنما" :العملي اإلدامي القائم ظلا اإلمكانات المهميه ة لإلنهمنهت وشهبكات
-3أما نجع( ) 2004م

الظمال في الهمطيط و الهوجي والم اب ظلا الموامد والقدمات الجويمي للمؤسسات وا ممين بدون حدود من أجل
هحقيق أيدا
الممامسه

هلس المؤسسات"( .نجع) 127: 2004 ،

ويعمفما الطعامن ،والعلوش( ) 2004بأنما" :اسهمداع الوسهائل والهقنيهات اإللكهمونيه بكهل مها هقهضهي
 -4م

أو الهنمهيع أو اإلجهماوات أو الهجهامة أو اإلظهالن ،ويطهال يهذا المعنها حهها المهوم ويهم

اإلدامي "(.الطعامن ،والعلوش) 10: 2004 ،
-5ويمى ياسين(  ) 2005أن اإلدامة اإللكهموني يي" :وميف نجا الظمال باسهمداع الهنمع والوسهائل
اإللكهموني بحيل هشمل الظمال اإللكهموني والحكوم اإللكهموني "( .ياسين) 22: 2005 ،
فيعمفمها بأنمها" :هشهمل جميهع اسههعماالت هكنولوجيها المعلومهات واالهصهاالت
 -6أمها المهوش(  ) 2006م

بصومة هحقق هكامل المؤي ومن بع أداو الظمال"( .الموش) 410: 2006 ،

من مالل النممة المهأني والمهعمق للمفاييع والهعميفات السابق  ،فإن يمكن هعمي

اإلدامة اإللكهموني من

وجمه نمهم شهامل ههمى أنه يمكهن هقسهيع يهذا المصهطلل لها مقطعهين أساسهيين أحهديما" اإلدامة " ويهو يعبهم ظهن
نشاط نجا الظمال والمعامالت من مالل جمود ا ممين لهحقيق اليدا
أنه نهوع مهن الهوصهي

الممجوة ،والمقطع الباني" اإللكهموني "

كمجهال لداو النشهاط فهي المقطهع الول ،حيهل يههع أداو يهذا النشهاط مهن مهالل اسههمداع

الوسائل والوسائط اإللكهموني الممهلف .
ومن اليمي بمكان اإلشامة لها أنه لهيس معنها اإلدامة اإللكهمونيه أن يكهون للمؤسسه مو هع ظلهي شهبك
الوير أو أنما هديم أظمالما لكهمونياً ،وانما يهطلر المم أن هعيد المؤسس الهفكيم في أسهلور أداو أظمالمها ،كمها
يجهر أن يكهون لهديما الموبه واالسههعداد الكهاملين للسهماح باسههمداع الهقنيهات اإللكهمونيه المسههحدب فهي هحسهين
وهطويم وهحديل جميع الظمال الهقليدي للمؤسس وهحويلما لا أظمال لكهموني ( .ظامم) 28: 2007 ،
ويوضل نجع ( )2005هطوم اإلدامة اإللكهموني الهي د هبدو للبعض وكأنما جاوت مع اإلنهمنت ،حيل
بدأ اسهمدامما الهجامي ولألوماض العام في منهص

الهسعينات بعد أن اسهمدمت لفهمة طويل لوماض ظسكمي

أكاديميه ؛ فأهمهه المكههر )  ( Office Automationهد وجهدت منهذ أكبهم مهن ظقهدين مهن اله من فهي ا الت
)كالمهاه

و الفهاكس والحفهم ا لهي والميكهموفيلع وويميها) كمها أن الم ابه الم ميه بالحاسهور ( ،) CNCالهصهميع

والهصهنيع بمسهاظدة الحاسهور )  ،( CAD/ CAMالهصهنيع المهكامهل بالحاسهور ( ،)CIMالمسههودع المؤهمهت
وهطبيقات الذكاو الصناظي في اإلنها والمدمات ،كلما نماذ إلحالل ا ل والنمم ا لي والحاسوبي في اإلدامة
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محهل العهاملين فهي النشهط الهشهايلي وكهذلس محهل المهدماو فهي الهوجيمهات والهعليمهات ا ليه اسههناداً لها بممجه
مسبق ( .نجع.)126 -125: 2005 ،
كما يضي

السالمي ( )2008في نفس السياق  ،أن بدايات اإلدامة اإللكهموني (أهمه المكاهر) بدأت منذ

سن  1960ع ظندما ابهكمت شمك  IBMمصطلل معالج الكلمات ظلا فعاليات طابعهما الكممبائي  ،وكان سبر
طهالق يهذا المصهطلل يهو لفهت نمهم اإلدامة فهي المكاههر لها نهها يهذه الطابعهات ظنهد مبطمها مهع الحاسهور
واسهمداع معالج الكلمات( .السالمي.) 32 : 2008 ،
كل يذا حدل في العقود السابق ظلا اإلنهمنت  ،ولكي نوضل معنا المفموع الجديد لهإلدامة اإللكهمونيه ،
ظلينا أن نمي بين دامة الشياو وادامة الم ميات( .نجع) 126: 2005 ،
فاإلدامة الم مي يي اإلدامة من مالل الشبك  ،ويي أيضها دامة الم ميهات ) (Digitalsأي دامة الومضهات
اإللكهموني المكون من بنائيات ( ) 0 – 1بدالً من دامة الشياو؛ وبين االبنين فامق نوظي ال يمكن وفال  ،حيل
أن دامة الشياو كانت دامة موامد مادي همفا ملفمها كهل مها يهعلهق بالمعلومهات لها الحهد الهذي لهع يكهن باإلمكهان
الحهديل ظهن مأس المهال المعلومهاهي -االجهمهاظي – الفكهمي ( ال فهي أضهيق الحهدود) ،فهي مقابهل ذلهس؛ اإلدامة
اإللكهموني يي دامة موامد معلوماهي هعهمد ظلا اإلنهمنت وشبكات الظمال هميل أكبهم مهن أي و هت مضها لها
هجميهد و ممهام الشهياو ومها يهمهبط بمها لها الحهد الهذي أصهبل مأس المهال المعلومهاهي – المعمفهي – الفكهمي يهو
العامل الكبم فاظلي في هحقيهق أيهدافما والكبهم كفايه فهي اسههمداع موامديها  ،والشهكل م هع )  ( 1.2يوضهل يهذا
الفمق( .نجع)127 :2005 ،
) شكل( 1.2

المصدم (نجع) 126: 2005 ,
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 2.1.2.2التفريق بين األعمال اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية
يطهمح مصهطلل اإلدامة اإللكهمونيه  E-Managementبصهومة مهمادفه مهع مصهطلحات أمهمى مبهل
الظمه ه ه ههال اإللكهموني ه ه ه ه ، E-Businessالهجه ه ه ههامة اإللكهموني ه ه ه ه  ، E-Commerceالحكوم ه ه ه ه اإللكهموني ه ه ه ه E-
 Governmentوويميها مهن المفهاييع الههي ههمبط بهين النشهط واسههمداع وسهائل  ICTهكنولوجيها المعلومهات
واالهصاالت ()Information and communications technology
واذا كان مهن الصهعوب مقامنه مفمهوع اإلدامة اإللكهمونيه مهع مجهاالت وأنشهط مبهل المصهام اإللكهمونيه
 ، E-Bankingالهسويق اإللكهموني  E-Marketingوالبميد اإللكهموني  ، ،E-Mailفإن من الضمومي مقامن
المفهاييع الهاليه مهع بعضهما ) اإلدامة اإللكهمونيه  ،E-Managementالظمهال اإللكهمونيه ،E-Business
الهجامة االلكهموني  ،E-Commerceالحكوم االلكهمونيه  ) E-Governmentلهوضهيل الفهمق بهين كهل مهنمع
مع ممام الموابط بينمع.
-1األعمال اإللكترونية : E-Business
اسهمدمت شمك  IBMيذا المصطلل أول ممة في سن  1997ع ،وذلس في طام سعيما المكب

لهميي

أنشط الظمال اإللكهموني ظن أنشط الهجامة اإللكهموني  ،وظمفهما الشمك بأنما مدمل مهكامل وممن لهو يع يم
الظمهال المميه ة مهن مهالل مبهط الهنمع بالعمليهات الههي هنفهذ مهن مهالل أنشهط الظمهال الجويميه بطميقه ممنه
ومبسط وباسهمداع هكنولوجيا اإلنهمنت( .ياسين) 20: 2005 ،
وظمفما الهكميهي،والعالق( ) 2002بأنما" :هوليف شبكي لكهموني من البنا الهحهي لهكنولوجيا المعلومات،
الهطبيقهات البممجيه  ،هكنولوجيها اإلنهمنهت ،هقنيهات الويهر وويميها بمها يههيل هبهادل المعلومهات وهنفيهذ النشهط
والعمليات وصنع وهطبيق اسهماهيجيات الظمال بشكل كفؤ وفعال"( .الهكميهي،والعالق) 19 : 2002 ،
 -2الحكومة اإللكترونية :E-Government
هع ه ه ه ه ه ه تم الحكوم ه ه ه ه ه ه اإللكهموني ه ه ه ه ه ه ظله ه ه ه ه هها أنمه ه ه ه ه هها اسه ه ه ه ه هههمداع هطبيقه ه ه ه ه ههات( ICTهكنولوجيه ه ه ه ه هها المعلومه ه ه ه ه ههات
واالهصهاالت)(  )Information and communications technologyلهحسهين ظمليهات الحكومه  ،وهشهمل
ظادة يندس المدمات باسهمداع الهكنولوجيا ظبهم اإلنهمنهت ،هسهويق مهدمات الهجهامة والظمهال اإللكهمونيه  ،وهعهبهم
الحوسب ظماد الحكوم حيل يهع هنميع المجهمع وهحويل المدمات الوم ي لا لكهموني .
(النجام) 32: 2008 ،
وظمفما السالمي(  ) 2008بأنما ":وسيل من الوسائل الهي هسهمدمما الحكوم الحقيقي بمعنايا القانوني واإلدامي
ت
لهوصيل المدمات وهسويق السلع للمسهفيدين منما ظبم شبك اإلنهمنت وأجم ة الحاسور" (السالمي)87: 2008 ،
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-3التجارة اإللكترونية : E-Commerce
همعم الهجامة اإللكهموني بأنما" :هجامة مبني ظلا اسهمداع وسائل لكهموني وبالمص اإلنهمنت ،لهمكين
ظمليهات الهبهادل بمها فهي ذلهس مهن بيهع وشهماو المنهجهات والمهدمات ،وهعمهل ظلها ملهق ظال ه

ويه بهين ال بهون

والمسهملس والشمكات ،هكاد هكون يذه العال مسهحيل بدون يذه الهكنولوجيا"(Haag&others,2002:10( .
كما ميعمفما السالمي(  ) 2008بأنما" :وسيل هوصيل المعلومات والمدمات وهسويق المنهجات للمسهفيدين

في المبادالت الهجامي في القطاع الماص"( .السالمي) 87 : 2008 ،
 -4اإلدارة اإللكترونية :E-Management

من الهعميفات السابق الهي ذكمنايا لإلدامة اإللكهموني نمهام الهعمي
المجاالت ويهو هعميه

الظع والشمل بحيل ياطي جميع

ظمفمها بأنمها " :مجموظه مهن العمليهات اإلداميه القائمه ظلها اإلمكانهات
نجهع( )2004حيهل ت

المهمي ه ة لإلنهمنههت وش ههبكات الظمههال ف ههي الهمطههيط والهنم ههيع واإلش ه ام

والمهابعه ه والم اب ه ظل هها الم هوامد والق ههدمات

الجويمي بدون حدود من أجل هحقيق اليدا "( .نجع)127 :2004 ،
ممه ه ها س ه ههبق م ه ههن هعميف ه ههات ممهلفه ه ه له ه هإلدامة اإللكهمونيه ه ه  E-Managementوالظم ه ههال اإللكهمونيه ه ه E-
 Businessوالهجامة اإللكهموني  E-Commerceوالحكوم اإللكهموني  E-Governmentنسهنهج ما يلي:
-1مفمهوع الظمهال اإللكهمونيه يعنهي دامة الظمهال لكهمونيهاً ظلها مسههوى المشهموظات أو المنممهات
الماص  ،ويو ينقسع لي فئهين يما :الهجامة اإللكهموني والظمال اإللكهموني ويم الهجامي مبل الهوميد والهجميه
والهسويق.
-2الحكومه اإللكهمونيه همعنها بالومهائ
اإللكهموني لا الجمموم العاع بمد

العامه أو المهدمات الحكوميه الههي يجهمي هنفيهذيا بالوسهائل

هقديع المدم الحكومي .

-3الهجامة اإللكهموني يي مبعد من أبعاد الظمال اإللكهموني  ،وبالهالي هكون ظال الظمال اإللكهموني

بالهجامة اإللكهموني يي ظال الكل بالج و.

-4اإلدامة اإللكهموني يي منموم الظمال والنشط الهي يهع هنفيذيا لكهمونياً ظبم الشبكات.
-5اإلدامة اإللكهموني ههكون من بعدين مئيسيين يما الظمال اإللكهموني والحكوم اإللكهموني .
-6القاس ه ه ههع المش ه ه هههمس ب ه ه ههين المف ه ه ههاييع الس ه ه ههابق ي ه ه ههو اس ه ه هههمدامما لوس ه ه ههائل ( ICTهكنولوجي ه ه هها المعلوم ه ه ههات
واالهصهاالت)(  )Information and communications technologyومهن ضهمنما اإلنهمنهت واإلنه امنهت
واإلكسههمانت ،باظهباميها الميهام الهكنولهوجي الول لمها ،وبهدون يهذه الوسهائل والشهبكات يصهبل مهن ويهم الممكهن
هطبيق بيئ معلوماهي هفاظلي ووا عي .
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والشهكل الههالي )  ( 2.2يوضهل طبيعه العال ه بهين اإلدامة اإللكهمونيه وبهين المصهطلحات اإللكهمونيه
السابق  ،وأبعاد كل منما.
شكل (( 2.2
العالقة بين اإلدارة اإللكترونية وبين المصطلحات اإللكترونية األخرى
اإلدارة اإللكترونية
e-Management

األعمال اإللكترونية
e-Business

الحكومة اإللكترونية
e-Government

األعمال غير التجارية
التعليم االلكتروني

التجارة اإللكترونية
e-Commerce

المصدم (الموش ) 411: 2006 ،

 2.1.3أسباب التحول إلى اإلدارة اإللكترونية
الهحهول مهن اإلدامات الهقليديه لها اإلدامات اإللكهمونيه لهيس فقهط أساسهما الحاسهبات وشهبك اإلنهمنهت
وشبكات االهصاالت وويميا من الجوانر الفني موع كونما ظناصم أساسي وممم لإلدامة اإللكهموني  ،ولكنما في
الدمج الولا ضي دامي هعهمد ظلا فكم دامي مهطوم و يادات دامي واظي هسهمد

الهطويم وهسانده وهدظم

بكهل هوة لاهمض هحقهق مسهئوليهما المئيسهي ويهي مدمه المسههفيدين وهحقيهق موبهاهمع مهع االلهه اع بهأظلا مسههويات
الجودة واإلهقان في العمل.
كما وأن مجهمعنا يشمد اليهوع هحهوالت سهميع فهي شهها مجهاالت الحيهاة االجهماظيه والبقافيه واال هصهادي
و د انعكست هلهس الهحهوالت بشهكل أو بهآمم ظلها الفهماد والمؤسسهات المسهمي وويهم المسهمي  ،فاالنفجهام المعمفهي
يوما بعد يوع ،كل ذلس فمض وجود ضمومة اإلظداد ل
والهكنولوجي وبومة االهصاالت والهواصل مع الشعور ه داد ً
أيضا ظداد الكوادم البشمي المؤيل
ويذه الضمومة ال ههمبل فقط في ال يادة اإلنهاجي للهكنولوجيا أو المعمف وانما ً

للهعامل مع هحديات ومهايمات العصم؛ وأن هكنولوجيا المعلومات واالهصاالت الحديب الممهبط بالمفاييع المهجددة
مبهل الجامعه اإللكهمونيه والهعلهيع اإللكهمونهي والحكومه اإللكهمونيه واإلدامة اإللكهمونيه  ،الههي يشهمديا ظصهم
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المعلومهات واالنفجهام المعمفهي يهحههع ظليمها اللجهوو لها هوميه

المسههحدبات الهكنولوجيه الحديبه فهي جميهع

المجاالت (ظامم.)9 :2007،
وهطبيق نمع اإلدامة اإللكهموني الحديب والهحول من اإلدامة الهقليدي لا اإلدامة اإللكهموني يهطلر هوفم
هوليف مهكامل من العناصم والمهطلبات الجويمي الهي ههبادل الههأبيم والومهائ

والدوام فهي سهياق هطهوم ظمليه

الهحول اإللكهموني للمنمم (ياسين.)234: 2005،
وان يذا الهحول ليس ظملي سهمل بهل شها هعهمهد أسهالير ظلميه وهقنيهات ههطلهر مبهمات و همصصهات

مائدة وهسهامق و هًها فهي اإلظهداد والهمطهيط ينباهي أن ههيحه القيهادات اإلداميه العليها بصهبم وههوفم للقهائمين ظليمها
اإلمكانيات المادي والمالي الال م وفق المقومات الموضوظي المقممة في هلس المشموظات

(السالمي.(59: 2006 ،

وهنطلق ظملي الهحول الا اإلدامة اإللكهمونيه مهن الموبه فهي بنهاو أداة داميه ممنه ومشهيق هقهدع مهدماهما
للماوبين فيما في الو ت والمكان ووفق المواصفات الهي يموبما يؤالو المسهفيدين.
ويومد النجام(  ) 2008السبار الهالي لمذا الهحول:
 -1تطور المنظمات خالل القرن العشرين بشكل متجدد شمل:
أ  -المياكل الهنميمي الومائفي
ر  -المياكل الهنميمي البيمو ماطي
ت  -المياكل الهنميمي بالمصفوفات
ل  -المياكل الهنميمي المنمومي
 -2أدى االهتمام بتطبيقات الحاسبات اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات إلى تطبيق:
أ  -واظد البيانات
ر  -نمع معلومات الق اممات
ت  -النمع المبيمة
ل  -الذكاو االصطناظي
ونم ه ام للهوسههع فههي هطبيقههات( ICTهكنولوجيهها المعلومههات واالهصههاالت)( Information and
 )communications technologyفي المنممات وبعد هطبيقات اإلنهمنت ،اد االيهماع بهحويل جميع الظمال
الوم ي لا لكهموني ( .النجام) 57 : 2008 ،
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ويضيف عامر(  ) 2007األسباب التالية:
-1الهطوم السميع في أسالير وهقنيات دامة الظمال.
-2ا دياد المنافس بين المؤسسات وضمومة وجود آليات للهمي دامل كل مؤسس .
-3االهصال المسهمم بين العاملين ظلا اهساع نطاق العمل.
-4هحسين المدمات المسهممة.
-5هحسين مشامك المومفين.
 -6ظادة هعمي

البيئ االجهماظي .

-7ضبط الداو وفق مواصفات معين ( .ظامم)46 : 2007 ،
ويضيف السالمي(  ) 2008األسباب التالية التي تدعو للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية:
-1هحسين مسهوى المدم .
-2همشهيد اسههمداع المهوامد ،حيهل يمبهل الهحهول لها الهعامهل لكهمونيهاً ظهامال مممها فهي هحسهين مسههوى
المدمه للمهواطنين وهمشهيد اسههمداع المهوامد وضهبط الداو وفهق المواصهفات الفنيه والقانونيه والهنمع اإلداميه
المعهمدة( .السالمي)61 : 2008 ،
كما أورد ياسين(  ) 2005أسباباً إضافية لهذا التحول فرضتها عوامل عديدة نذكر منها:
-1انبباق بومة المعلومات والمعمف والهحول العالمي لا ا هصاد المعمف .
-2العولم بكل أبعاديا اال هصادي واالجهماظي والبقافي والهكنولوجي ( .ياسين) 28 : 2005 ،

خطوات التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإل لكترونية

ن اإلدامة الم مي أو اإلدامة اإللكهموني يي المدمس الحدل في اإلدامة الهي هقوع ظلا اسهمداع اإلنهمنت

وشبكات الظمال في نجا ومائ

اإلدامة وومائ

المؤسس .

وظندما يهع اهماذ مام بهطبيق اإلدامة اإللكهموني في مؤسساهنا البد من الهأكهد مهن ظهدة أمهوم أيممها (الحاجه
لمذه اإلدامة ،ويل الكلف الهي سو

هصهم ظليمها موا يه للمهدمات الههي سهو

هقهدمما يهذه اإلدامة ،ويهل هههوفم

لدينا العناصم الساسي إلنجاح يذه اإلدامة) ولذلس البد من القياع بهالمطوات الهاليه  ،و يوضهل شهكل ) (3.2يهذه
المطوات :
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شكل (3.2):
خطوات تنفيذ اإلدارة اال لكترونية

المصدر (السالمي) 64: 2006،
 .1إعداد الدراسة األولية:
وإلظداد يذه الدماس البد من هشكيل فميق ظمل يضع بعضويه مهمصصين في اإلدامة والمعلوماهي لامض معمف

وا هع حهال اإلدامة مهن هقنيهات المعلومهات وهحديهد البهدائل الممهلفه وجعهل اإلدامة العليها ظلها بينه مهن كهل النهواحي

المالي والفني والبشمي حيل يصل الفميق لا واحد من الق اممات الهالي :
هحها اإلدامة لا هطبيق اإلدامة اإللكهموني .-وجود هكنولوجيا معلومات سابق و لكن هحها

لا هطويم.

االنسجاع مع آمم الهطومات الحديب و اسهمداع هكنولوجيا معلومات مهطومة لامض هطبيق اإلدامة اإللكهموني .-ظدع الحاج لا هطبيق اإلدامة اإللكهموني لنما ويم ا هصادي .
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 .2وضع خطة التنفيذ:
ظند مام هوصي الفميق من بل اإلدامة العليا في هطبيق اإلدامة اإللكهموني في اإلدامة أو المؤسس البد من ظداد

مط مهكامل ومفصل لكل ممحل من مماحل الهنفيذ.
 .3تحديد المصادر:

المصادم الهي هدظع المط بشكل محدد وواضل ومن يذه المصادم الكوادم البشمي الهي هحهاجما المط لامض

الهنفيذ والجم ة والمعدات والبممجيات المطلوب ويعني يذا هحديد البني الهحهي لهطبيق اإلدامة اإللكهموني في يذه

المؤسس .

 .4تحديد المسؤولية:

لهنفيذ المط البهد مهن هحديهد الجمهات الههي سهو

المط والهكلف الممصودة لما.

هقهوع بهنفيهذيا وهمويلمها بشهكل واضهل ضهمن الو هت المحهدد فهي

 .5متابعة التقدم التقني:

نمم للهطهوم السهميع فهي مجهال هقنيهات المعلومهات اإلداميه ولاهمض مواكبه آمهم االبهكهامات فهي يهذا المجهال فهإن
ًا
يناس مسؤولي مضاف ظند هنفيذ المطه ويهو العمهل ظلها الحصهول ظلها آمهم يهذه االبهكهامات فهي كافه ظناصهم

اإلدامة اإللكهمونيه مهن اهصهاالت وأجمه ة وبممجيهات وويميها مهن العناصهم الههي لمها ظال ه فهي هطبيهق اإلدامة
اإللكهموني ( .السالمي)64: 2006،

 2.1.4أهداف اإلدارة اإللكترونية
ن أيدا
الهكالي

اإلدامة اإللكهموني ظديدة  ،وكلما هنصر في يادة كفاوة وفعالي المنمم من جم  ،وهمفهيض

من جم أممى ،وسنسهعمض اليدا

بشكل مجمل كما ذكميا ظامم() 2007

 -1هطويم اإلدامة بشكل ظاع باسهمداع الهقنيات الم مي الحديب من حلول وأنمم والهي من شأنما هطويم العمل
اإلدامي ،وبالهالي مفع كفاوة وانهاجي الموم

وملق جيل جديد من الكوادم القادمة ظلا الهعامل مع الهقنيات.

 -2محامب البيمو ماطي والقضاو ظلا هعقيدات العمل اليومي .
 -3هوفيم المعلومات والبيانات لصحار القمام بالسمظ وفي الو ت المناسبين ومفع مسهوى العملي الم ابي .
 -4هحسهين االنهعهاش اال هصهادي وجهذر االسههبمام مهن مهالل ا ليهات المهطهومة المههوفمة فهي المؤسسهات ذات
العال .
 -5هقليهل هكهالي

الهشهايل مهن مهالل مفهض كميهات الملفهات والمه ائن لحفممها وكميهات الوماق المسههمدم

واالنجا السميع للمعامل .
 -6هواصل أفضل وامهباط أكبم بين دامات المؤسس الواحدة والذي من شأنما هقديع مدمات أفضل.
 -7دامة ومهابع المقام الممهلف بالمؤسس وكأنما وحدة ممك ي .
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 -8همكي نقط اهماذ القمام في نقاط العمل الماص بما واظطاو دظع أكبم في م ام بهما.
 -9هجميع البيانات من مصدميا الصلي بصومة موحدة.
 -10هقليص معو ات اهماذ القمام ظن طميق هوفيم البيانات ومبطما.
 -11هقليل أوج الصم في مهابع ظمليات اإلدامة الممهلف .
 -12هومي

هكنولوجيا المعلومات.

 -13هوفيم البيانات والمعلومات للمسهفيدين بصومة فومي .
 -14الهعلع المسهمم وبناو المعمف .
 -15يادة الهمابط بين العاملين واإلدامة العليا ومهابع وادامة كاف الموامد( .ظامم)34 - 33: 2007 ،

 2.1.5أهمية اإلدارة اإللكترونية
ههجلا أيمي اإلدامة اإللكهموني في دمهما ظلها مواكبه الهطهوم النهوظي والكمهي المائهل فهي مجهال هطبيهق
هقنيات ونمع المعلومات وما يمافقما من انبباق بومة ( ICTهكنولوجيا المعلومات واالهصاالت) ويي همبل اسهجاب
وي لهحديات ظالع القمن الواحد والعشمين الهي هشهمل العولمه  ،الفضهاو الم مهي ،ا هصهاديات المعلومهات والمعمفه
وبومة اإلنهمنت.
(ياسين) 27: 2005،
ن ايهماع العالع المه ايد بهقنيات المعلومات اإلدامي لع يأهي من فماغ بل بسبر وجهود فوائهد كبيهمة ،ولهذلس
بدأت الدول ههسابق في هطبيق اإلدامة اإللكهموني في مؤسساهما ومن أيع يذه الفوائد يي:
 -1هبسيط اإلجماوات دامل المؤسسات ويذا ينعكس ايجابيا ظلا مسهوى المدمات الهي هقدع لا المواطنين ،كما
هكون المدمات المقدم أكبم جودة.
 -2امهصام و ت هنفيذ انجا المعامالت اإلدامي الممهلف .
 -3الد والموضوظي في العمليات الممهلف دامل المؤسس .
 -4هسميل جماو االهصال بين دوائم المؤسس الممهلف وكذلس مع المؤسسات الممى دامل ومام بلد المؤسس
 -5ن اسههمداع اإلدامة اإللكهمونيه بشهكل صهحيل سهيقلل مهن اسههمداع الوماق بشهكل ملحهوم ممها يهؤبم ايجابيها
ظلا ظمل المؤسس .
 -6هقليل اسهمداع الومق سو

يعالج مشكل هعاني منما أولر المؤسسات في ظملي الحفم والهوبيق ممها يهؤدي

لا ظدع الحاج لماكن هم ين حيل يهع االسهفادة منما في أموم أممى.
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 -7اإلدامة اإللكهمونيه سهو

ههؤدي لها هحويهل اليهدي العامله ال ائهدة ظهن الحاجه لها أيهدي ظامله لمها دوم

أساسي في هنفيذ يذه اإلدامة ،ظن طميق ظادة الهأييل لامض مواكب الهطومات الجديدة الهي طمأت ظلا المؤسس
واالسهاناو ظن المومفين الايم أكفاو والايم ادمين ظلا الهكي
ويضي

مع الوضع الجديد( .السالمي)38 : 2008 ،

ظامم(  ) 2007الم يد من الدالئل ظلا أيمي اإلدامة اإللكهموني من أيمما:

 -1هحسين فاظلي الداو واهماذ القمام من مالل هاح المعلومات والبيانات لمن أمادايا ،هسميل الحصول ظليما
مهن مهالل هواجهديا ظلها الشهبك الدامليه وامكانيه الحصهول ظليمها بأ هل مجمهود مهن مهالل وسهائل البحهل ا لهي
المهوفمة.
 -2الممون في ظمل الموم

من حيل سمول الدمول لا الشبك الداملي مهن أي مكهان هد يهواجهد فيه للقيهاع

بالعمل في الو هت والمكهان الهذي يموهر فيه  ،حيهل أصهبل المكههر باسههمداع هطبيقهات اإلدامة اإللكهمونيه لهيس له
حدود.
 -3سمول ظقد االجهماظات ظن بعد )  ( Video Conferencingبين اإلدامات المهباظدة جامافياً.
 -4سمول وسمظ وصول الهعليمات والمعامالت اإلدامي للمومفين وال بائن والمماجعين.
 -5سهمول نمهاو معهامالت المهماجعين مهن مهالل جمه واحهدة هقهوع بمهذه المممه باإلنابه ظهن الهدوائم المهمى
(المحط الواحدة).
 -6سهمول همه ين وحفهم البيانهات والمعلومهات وحمايهمها مهن الكهوامل والعوامهل الطبيعيه مهن مهالل االحهفهام
بالنس االحهياطي في أماكن مام حدود المؤسس ويو ما يعم بنماع الهحوط من الكوامل.
 -7الفمص والم ايا الهي هوفميا هلس اإلدامة لمذه المؤسسات ،والهي ههمبل بصف أساسي فيما يلي:
أ -انمفاض هكالي

اإلنها و يادة مبحي المؤسس .

ر  -اهساع نطاق السواق الهي ههعامل فيما المؤسس .
ت  -هوجي اإلنها وفقا الحهياجات وموبات العمالو والمسهملكين.
ل  -هحسين جودة المنهجات و يادة دمج هنافسي المؤسس .
(ظامم) 35 : 2007 ،

 -هالفي مماطم الهعامل الوم ي.

وفي ضوو مها سهبق فهإن اإلدامة اإللكهمونيه هسهعا لها جهماو هحسهينات فعاله فهي المؤسسهات المعاصهمة،
المهم الهذي يهمههر ظليه هحقيهق بهالل م ايها أساسهي لمها ههمبهل فهي هحسهين المهدمات المقدمه للعمهالو ،هحسهين
الم ِّالس.
العال ات مع المومدين ومجهمع الهمويل ،و يادة العائد ظلا اسهبمامات أصحار السمع و م
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كمها ههؤبم اإلدامة اإللكهمونيه بهدمجات مهفاوهه ظلها أداو المؤسسهات وذلهس مهن مهالل الههأبيم ظلها كهل
الومائ

وأنشط هطويم المنهجات ،مدمات الصهيان  ،الهسهويق،

والنشط الهي همامسما هلس المنممات كومائ

الهمويل وويميا من العمليات( .الموش) 418: 2006 ،
باإلضهاف لها ذلهس ،هعمهل اإلدامة اإللكهمونيه ظلها هحسهين جهودة أداو العمهل بالمنممهات ظهن طميهق
اسهمداع أسالير لكهموني جديدة ههسع بالكفاوة والفاظلي والسمظ .

 2.1.6خصائص اإلدارة اإل لكترونية

هشهيم ممامسهات اإلدامة اإللكهمونيه لها نجها كهل الظمهال والمعهامالت بهين أطه ام

الهعامهل مهن مهالل

الكهمونيها وذلهس مهن مهالل اسههمداع االهصهاالت اإللكهمونيه ،
وسيط الكهموني ،بحيل يههع ههداول البيانهات والوبهائق
ً
مما يشيم لا انهفاو وظدع وجود العال المباشمة بين أط ام الهعامل وذلس يعهد سهم أساسهي هميه أظمهال اإلدامة

معها وفهي نفهس الو هت ظلها شهبكات االهصهاالت اإللكهمونيه  .كمها هههع
اإللكهمونيه  ،حيهل هوجهد أطه ام الهعامهل ً
معالجه كهل المشهكالت الهذي يواجممها العمهالو باسههمداع الكمبيهوهم ظبهم المسهافات البعيهدة حيهل هعهمهد ممامسهات
والبها اسههبعاد الكبيهم مهن الصهول الماديه
اإلدامة اإللكهمونيه ظلها اسههمداع هكنولوجيها الوا هع الحهالي ،حيهل يههع ً
والبشمي  ،أو الهقليل من اسهمدامما لا أ ل دم ممكن( .ظامم)29: 2007،
أيضا:
ومن خصائص اإلدارة اإل لكترونية ً

 -إدارة بـال أو ارق :حيهل ههكهون مهن المشهي

اإللكهمونهي والبميهد اإللكهمونهي والدله والمفكهمات اإللكهمونيه

والمسائل الصوهي ونمع هطبيقات المهابع ا لي .

المحمول والمؤهممات اإللكهموني والعمل ظن بعد.

أساسا ظلا الماه
 إدارة بال مكان :وهعهمد ً -إدارة بال زمان :هسهمم  24ساظ ( (365/7/24مهواصل ففكمة الليل والنمام والصي

والشهاو يي أفكام لع

يعد لما مكان في العالع الجديد.

 -إدارة بـال تنظيمـات جامـدة :فمهي هعمهل مهن مهالل المؤسسهات الشهبكي والمؤسسهات الههي هعهمهد ظلها صهناظ

المعمف .

 2.1.7وظائف اإلدارة اإللكترونية
لنكهون ظلها معمفه كامله لومهائ

اإلدامة اإللكهمونيه  ،البهد مهن االطهالع ظلها النمهوذ المسههمدع حاليهاً

لإلدامة اإللكهموني  ،حيل نهوصل ظند االطالع ظلا يذا النموذ بأن يذه اإلدامة هعهمد ظلا أحدل هكنولوجيا يذا
القمن وال يمكن أن هكون يناس دامة لكهموني ناجح بدون االظهماد ظلا يذه الهكنولوجيا ،ويهذا النمهوذ موضهل
في الشكل الهالي ) .( 4.2
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(شكل( 4.2
نموذج اإلدارة اإللكترونية
معلومات اتصال

المؤسسة

المحيط الخارجي

النظام اآللي للمكتب
معالجة مشاكل
اآلخرين

تطبيقاتالتعتمدعلى
الحاسوب

تطبيقاتتعتمدعلى pc

معالجة
المشكلة

قاعدةبيانات
الموارد المالية
الخارجية

تحويل

الموارد
المالية
الداخلية

المصدم (السالمي) 35 : 2008 ،
ومن مالل يذا النموذ  ،نسهنهج ما يلي:
 -1ن يذا النموذ يعهمد ظلا المعلومات واالهصاالت.
-2يهكون نماع اإلدامة اإللكهموني من:
أ -هطبيقات اإلدامة اإللكهموني الهي ال هعهمد ظلا الحاسور.
ر  -هطبيقات اإلدامة اإللكهموني الهي هعهمد ظلا الحاسور.
ت  -اظدة بيانات.
 - 3مدمالت النماع يي:
أ -موامد مادي داملي .
ر  -المعالجات.
ت  -الموامد المادي المامجي .
ل  -معلومات من البيئ المامجي .
 - 4يسهفاد من يذا النموذ في ظطاو هصوم ظن اإلدامة اإللكهموني وكي
نجا الظمال الممهلف .
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هقدع البيانات والمعلومات من أجل

وكما أن اإلدامة يي فن نجا المماع من مالل القوي البشهمي العامله فهي المؤسسه بمهد
اليدا

المطلوب من بل المؤسس من مالل الومائ

الوصهول لها

الساسي الهي هشمل الهمطيط ،الهنميع ،السيطمة ،اهمهاذ

الق اممات والم اب فإن اإلدامة اإللكهموني ال همم ظن يذا الهعمي

المذكومة.

ولما نفس الومائ

(ظليان) 13 : 2008 ،
ن اإلدامة اإللكهمونيه )  ( E- Managementيهي نمهط جديهد مهن اإلدامة ههمس آبهامه الواسهع ظلها
المؤسسهات ومجهاالت ظملمها وظلها اإلدامة واسهه امهيجيهما وومائفمها ،ويهذه الههأبيمات ال هعهود فقهط لها البعهد
الهكنولوجي ،نما أيضا لا البعد اإلدامي المهمبل بهطوم المفاييع اإلدامي الهي أصبحت هعمل ظلا هحقيق الم يد
مهن الممونه اإلداميه فهي الهفهويض والهمكهين اإلدامي .وبالههالي فهإن اإلدامة وومائفمها موهع هأبميها العميهق واظهادة
النمم في أبعاديا ومضامينما حها بل البومة الم مي  ،همل همبهل القلهر النهابض لشهمكات الهدوت (الههي هعهمهد فهي
ظملمها ظلها االنهمنهت) ،وان همطهيط وهنمهيع و يهادة الظمهال اإللكهمونيه والم ابه ظليمها همهل يهي ومهائ

اإلدامة

اإللكهموني الجديدة( .نجع) 236: 2005 ،

 2.1.7.1التخطيط اإللكتروني
يعهم الهمطهيط بمفمومه الهقليهدي بأنه الوميفه اإلداميه الههي هحهدد أيهدا

المؤسسه العامه واليهدا

الهفصهيلي لهإلدامة بهع يجهاد الوسهائل المناسهب لهحقيقمها ،بينمها الهمطهيط اإللكهمونهي  E-Planningفمهو ظمليه
ديناميكيه فهي اهجهاه اليهدا

الواسهع والممنه وا نيه و صهيمة المهد ،و ابله للهجديهد والهطهويم المسههمم مالفها

للهمطيط الهقليدي الهذي يحهدد اليهدا

مهن أجهل هنفيهذيا فهي السهن القادمه وظهادة مها يكهون هاييهم اليهدا

يهؤبم

سلبا ظلا كفاوة الهمطيط( .جامع القدس المفهوح (30 :2007،
فالمعلومات الم مي دائم الهدفق هضفي اسههم اممي ظلها كهل شهيو فهي المؤسسه بمها فيمها الهمطهيط ،ممها
يحول من الهمطيط ال مني المنقطع (وضع الهقاميم الفصلي ) لا الهمطيط المسهمم.
ونالحم أن فكمة هقسيع العمل اإلدامي الهقليدي بين دامة همطط وظمال ينفذون ،هد ههع هجاو يها همامهاً فهي
مهل اإلدامة اإللكهمونيه  ،فجميهع العهاملين يعملهون ظنهد المهط المهامي وكلمهع يمكهن أن يسهايموا بهالهمطيط
اإللكهموني( .نجع)237: 2005 ،
والشكل الهالي )  ( 5.2يوضل جانباً من يذه المقامن فيما يهعلق بالهمطيط اإلدامي الهقليدي ،والهمطهيط
اإللكهموني.
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(شكل( 5.2
مقارنة بين التخطيط التقليدي واإللكتروني
التخطيط
التقليدي

االدارة
تخطيط 
أعلى 
 -أسفل

التخطيط

الخطالفاصل
مشاركةالعاملين




التنفيذ

العاملون

التخطيطااللكتروني
االدارة

التخطيط
والتنفيذ


العاملون

تخطيطافقي

المصدم (نجع . (238:2005 ،
في الهمطيط الهقليدي ،كانت هوضع المطط سواو طويل أو مهوسط أو صيمة المدى من أجل بقاو ونمو
المؤسس  ،ومن بع هحدد الوسائل وهمصص الموامد من أجل هنفيذ هلس المط  ،وكان يذا أساسيا في مجال
الهمطيط ،ولكن مع مموم اإلنهمنت والظمال اإللكهموني فإن يذا كل د هايم ،و د يعود يذا الهاييم لمجموظ
من العوامل والهي ههمبل فيما يلي( :نجع) 237: 2005 ،
أوال :الحاجة إلى التخطيط اإللكتروني
في من وبيئ اإلنهمنت يمكن أن يبام الهساؤل ن كان يناس حاج فعلي للهمطيط اإللكهموني ،وحيل أن
المؤسسات هعمل في ال من الحقيقي وبالسمظ الفائق  ،وضمن بيئ سميع الهايم بشكل لع يسبق ل مبيل ،في مبل
يذه الممو

الهي ههايهم فهي كهل فصهل أو شهمم ن لهع يههع الهايهم بالسهبوع واليهوع ،ظلها المجهل سههكون المطه

الهقليدي بال جدوى أو سيكون من الضمومي ظادة كهابهما ممة هلو الممة مما يجعل المط الجديدة في كل ممة أبعد
من سابقهما ظن المط الصلي .
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ثانيا :أفق التخطيط
ن المطه طويله ومهوسهط المهد هد هكهون فهي المؤسسهات الههي هعمهل فهي مهن اإلنهمنهت وبيئهمها يهي
ال همر لها الههمال اإلدامي ومهن هقاليهد اإلدامة القديمه  ،أو يهي فهي أحسهن الحهوال ال ه يهد ظهن ظبهامة أو مبهدأ
هأشيمي أو هوجيمي ظاع ليل الكلمات ظاع المقاصد يهسع بالممون العاليه الههي هاطهي نطا هاً واسهعاً مهن الميهامات
والسيناميويات المحهمل وويم المحهمل .
ثالثا :قيود التخطيط في الممارسة
مع أن الهمطيط في المؤسسات المادي الهقليدي ل م ايا كبيمة في الهميئ المسبق لما هميد أن هكون ظلي
المؤسسه والهحديهد المههأني للقهدمات الجويميه للمؤسسه مهن أجهل هحقيهق ميه ة هنافسهي فهي السهوق والهمصهيص
المدموس للموامد  ،في المقابل كان للهمطيط أوج نقد ظديدة في الممامس منما أن الهمطهيط يسهبر الهقييهد وظهدع
االسهجاب للهايمات في البيئ  ،وهمكي ه ظلا منافس اليوع وليس البقاو في الاد .بينما نجد أن الهمطيط اإللكهموني
يهمي بالممون واالسهجاب للهايمات السميع في البيئ  ،وانهقال وميف الهمطيط من المسهويات اإلدامي العليا لا
المسهويات الدنيا ،باإلضاف لا مشامك ال بائن في الهمطيط ووضع اليدا

في مل منافس موا ع الوير.

ويوضل الجدول الهالي )  ( 1.2الفموق بين الهمطيط الهقليدي والهمطيط اإللكهموني ،من حيل اليدا
والفق ال مني والمشامكين في وضع المط .
(جدول( 1.2
مقارنة بين التخطيط التقليدي والتخطيط اإللكتروني
الهمطيط اإللكهموني

الهمطيط الهقليدي
مط واحدة هوج أظمال واهجاه الشمك

مطط مهعددة لالسهجاب للممو

مط طويل أو مهوسط أو صيمة المد (ال يقل أمديا ظن

مطهط صهيمة و آنيه (أمهديا أيهاع ،أسهابيع أو فصهل أو

سن واحدة )

شمم )

المط هحدد اليدا

ومماحل ووسائل هنفيذيا

الممهلف

المط واظد بسيط أو مبدأ ظهاع واحهد يمشهد االهجهاه وال
يقيده

االله اع بالمط ضمومي لجميع المسهويات لامض

المط ممن جدا من أجل االله اع باالسهجاب

الهنسيق ووحدة االهجاه

الديناميكي للهايمات

المط همهك ظلا دمات الشمك

المطه همكه ظلها السهواق المهايهمة وال بهائن وحاجهاهمع
ا ني والمحهمل
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المماطمة هأهي من ظدع القدمة ظلا العمل مام

المماطمة هأهي من ظدع االله اع بهنفيذ المط

المط
االبهكام ضمومي ظند الهنفيذ لالسهجاب للممو

االبهكام ضمومي من أجل وضع المط الفضل

المهايمة
الممططون يع المبادمون مهن المهديمين والعاملين(مهدمل

المديمون يع الممططون والعاملون يع المنفذون

الجميع – في كل االهجايات الشبكي )
اليدا

اليدا

محددة واضح  ،و ابل للقياس

ظام  ،وامض  ،واحهمالي بدمج ظالي

الوسائل محددة بد لضمان النجاح

الوسائل مفهوح حسر الفمص في السوق وحسر ال بائن

معاييم المط أداة مئيسي في همشيد الداو وهع ي ه

البق يي الدا ة المئيسي في ما يو مطلور نجاح من
أجل الشمك

المصدم (نجع .)243 :2005 ،

 2.1.7.2التنظيم اإللكتروني
الهنميع يو الكبم امهباطا بالمكان من حيل الميكل الهنميمي وسلسل الوامم ظبم المسهويات الهنميمي
والمسمي الهي هكون أكبم كباف ووميفي دامل المؤسس وأ ل كباف ووميفي مام الشمك .
ويعم النجام( ) 2008الهنميع الهقليدي بأن العملي الفني الهي يهع من ماللما همجم المطط لا نمهع
هعمل ظلا هحقيق أيدا

المؤسس ( .النجام) 9: 2008 ،

ومكونات الهنمهيع ههكهون مهن الميكهل الهنميمهي ،الهقسهيع اإلدامي ،نطهاق اإلشه ام  ،الممك يه والالممك يه ،
السلط والهفويض (جامع القدس المفهوح )84: 2007 ،
ولكن في مل البيئ المهايمة السميع الهي نشمديا اليوع ،هعهبم مكونات الهنميع من القيود الهي هؤدي لا
ظم له هطهوم المنممهات ،فبهالموع مهن الهايهمات الههي شهمدهما الهنميمهات الحديبه مهن الهملهي ظهن الممميه  ،و يهادة
الهفويض ،والهوج لا الميكليات المسطح والشبكي  ،وهقليص حجع المؤسسات نهيج للهطوم الهكنولوجي ،وهايم
المفهاييع اإلداميه والعولمه وويميها مهن العوامهل؛ ال أن يهذا لهيس كافيهاً للهحهول لها اإلدامة اإللكهمونيه  ،فهالهنميع
اإللكهمونهي  E-Organizingيهو اإلطهام الفضهفاض لهو يهع واسهع للسهلط والممهاع والعال هات الشهبكي – الفقيه
الهي هحقق الهنسيق ا ني وفي كل مكان من أجل انجا المد
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المشهمس لط ام

الهنميع.

 2.1.7.3اإلشراف والمتابعة اإللكترونية
اإللكهمونههي يههو اسهههماهيجي يهههع فيمهها هسههميم شههبك اإلنهمنههت بجميههع مهها هقدم ه مههن مههدمات،

ان اإلش ه ام

لهفعيههل السههالير اإلشهمافي المسهههمدم فههي ظمليه اإلشه ام  ،لإلمهقههاو بههأداو العههاملين ،ومسههاظدة المشهمفين لهمطههي
الحواج ال ماني والمكاني ( .الصائ )76:2009،
كم هها يعهبه همه المعب ههدي ( )2011بأنه ه اس هههمداع أس ههالير شه همافي هعهم ههد ظل هها الهكنولوجي هها الحديبه ه وهقني ه ه
المعلومههات فههي اإلهصههال بالعههاملين وهنميهههمع ممني هاً وهطههويم العمههل باسهههمداع ممهل ه

السههالير اإلش همافي  ،مبههل:

القماوات الموجم  ،والنشمات ،واالجهماظات ،واللقاوات ،والدومات الهدميبي ( .المعبدي)10:2011
ويمكههن هصههني

هم
أنهواع اإلشه ا

اإللكهمونههي كمهها حههدديا الشههممي ( )2010لهها أمبعه أنهواع يههي :اإلشه ام

المعهم ه ه ههد ظل ه ه هها الحاس ه ه ههر ا ل ه ه ههي ،واإلشهه ه ه ام

المعهم ه ه ههد ظل ه ه هها الش ه ه ههبكات ،واإلشه ه ه ه ام

الم م ه ه ههي ،واإلشهه ه ه ام

ظ ه ه ههن

بعد(.الشممي)53:2010،
ولإلش ام

اإللكهموني م ايا ظديدة ههمي بسمول العمهل اإلشهمافي وهمكهين كهل أطه ام

العمهل مهن الهواصهل

الههدائع فههي أي و ههت يشههاؤون ممهها يضههمن الهحسههين والهطههويم المسهههمم ،لههذلس فههإن الهكنولوجيهها المسهههمدم فههي يههذا
النوع اإلشمافي همطت صعوبات العمل في اإلش ام

الهقليدي ممها أكسهب أيميه بالاه هههلمص بكونه يحقهق سهمظ

الهواصههل بههين اإلدامات اإلش همافي  ،كمهها أن ه يقلههل الجمههد ويمهصههم الو ههت ،ويسههعا لد ه وهنمههيع العمههل اإلش همافي،
فض هالً ظههن أن ه يقلههل مههن الهكلف ه المادي ه والبش همي  ،ويسههمل مهابع ه الظمههال فههي البيئ ه اإلش همافي  ،واإلنههدما مههع
الحكوم اإللكهموني في المسهقبل بسبر سمظ الحصول ظلا المعلوم وسمظ اهماذ الق اممات وهنفيذيا.
(جامع القدس المفهوح .)98: 2007 ،
ويوضل الجدول الهالي )  ( 2.2الفموق بين اإلش ام

الهقليدي اإلش ام

اإللكهموني.

)جدول( 2.2
مقارنة بين اإلشراف التقليدي واإلشراف اإللكتروني
اإلشراف التقليدي
ينفذ وقت الدوام الرسمي

اإلشراف اإللكتروني
يتم عن طريق الحاسب اآللي وشبكاته ومنها االنترنت في أي
مكان وفي أي وقت

يتم بشكل مباشر خالل اللقاءات الفردية والجماعية فتظهر
المشاعر واالنفعاالت والحركات التي تجعل منه عملية انسانية

يتم بشكل غير مباشر عبر الشبكة من خالل المحادثة ومؤتمرات
الفيديو والبريد اإل لكتروني
30

ُيعد المشرف المصدر الرئيس للمعلومة

تتنوع مصادر المعلومات من خالل التواصل مع المشرف واألقران
والمواقع المتخصصة

تتم المتابعة من خالل الزيارات واللقاءات مما يشكل عبئاً على

تتم المتابعة باستخدام أساليب تقنية متقدمة مثل البث المباشر او

المشرف وقد ال يستطيع الوفاء بذلك لجميع العاملين

المسجل.

يستغرق انجاز البرنامج واألساليب التي يعدها المشرف وقتاً طويالً

يمكن انجاز الكثير من البرامج واألساليب في وقت قصير وبجودة
أفضل وتأثير أقوى

يتمركز تقييم األداء الوظيفي حول رؤية المشرف من خالل

يعتمد تقييم األداء الوظيفي على التقييم الذاتي الحاسوبي ومن

المالحظة المباشرة

خال ل التفاعل المستمر مع متطلبات عمل اإلشراف اإللكتروني

المصدم (بيمسون وبمو) 13: 2002 ،
ومن وجم نمم الباحب فإن البد من الهأكيد ظلا أن اإلدامة اإللكهموني بحاج لها أن هحقهق هد اًم ظاليهاً
من الموا نه بهين حهس الهكنولوجيها الهذي يهمبهل فهي اإلدامة و واظهد البيانهات والبممجه القياسهي والمعمفه الصهميح ،
وبين الحس اإلنساني في لهر اإلدامة ومها يهمهبط بمها مهن ظواطه

وهفاظهل نسهاني ،ومجموظه الهجهامر والمبهمات

الحي  ،والمعمف الضمني والذكاو البشمي.

 2.1.7.4الرقابة اإللكترونية
هعهم الم ابه بشهكلما الهقليهدي بأنمها مهابعه العمهل و يهاس الداو واالنجها الفعلهي له ومقامنهه بمها يهو
ممطط باسههمداع معهاييم م ابيه  ،بحيهل هحهدد االنجها ات اإليجابيه الههي يجهر ههدظيمما واالنح امفهات السهلبي الههي
المطلوب (محمد) 343: 2002 ،

يجر معالجهما وهالفيما مسهقبال ،وبالهالي هحقيق اليدا

أما الم اب اإللكهموني  ،فإنما أكبم دمة ظلا معمف المهايمات الماص بالهنفيذ أوال بأول وبالو ت الحقيقي،
فالمعلومات الهي هسجل فوم الهنفيذ هكون لدى المديم في نفس الو ت مما يمكن من معمفه الهايهمات بهل أو ظنهد
الهنفيذ واالطالع بالهالي ظلا اهجايات النشاط مام السهيطمة الهمهاذ مها يله ع مهن جهماوات الهصهحيل الههي هصهل
في نفس الو ت لا المسؤولين ظن الهنفيذ ،وبالهالي لااو الفجوة ال مني وهحقيق الم اب المسهممة
(نمم)102 : 2006،
وممها ي يهد مهن هدمة الم ابه يهو ههوفم مهدمات أدوات الهعقهر سهواو للهوميهد أو الطلبيهات ممها يجعهل العمهل
الفهومي مهع كهل الطه ام

ذات العال ه بالم ابه ممكنه االنجها وبكفهاوة .وممها ال شهس فيه أن الم ابه اإللكهمونيه

هحقق اسهمداما فعاال لنمم وشبكات المعلومات القائم ظلا اإلنهمنت بكل ما يعني من فحص وهد يق ومهابع
آني (في كل و ت) وشامل (في كل مكان وبهكلف وو ت محدودين) ،ويذا ما يمكن أن يحقق لما م ايا كبيمة يمكن
هحديديا بالنقاط الهالي :
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-1الحد الدنا من المفاجآت الداملي في الم اب  ،بسبر الم اب المسهممة بدال من الدومي .
-2هحفي العال ات القائم ظلا البق  ،ويذا مما يقلل من الجمد اإلدامي المطلور في الم اب
-3هوسيع الم اب لا ظملي الشماو ،المومدين ،الشمكات المشهمك في شبك الظمال المامجي .
-4هقلهيص أيميه الم ابه القائمه ظلها المهدمالت أو العمليهات أو النشهط لصهالل الهأكيهد المه ايهد ظلها
النهائج فمي ذن أ مر لا الم اب بالنهائج.
-5هساظد ظلها انمهماط الجميهع فهي معمفه مهاذا يوجهد فهي الشهمك لها حهد كبيهم فمهي نمهط الم ابه الهذي
يمكن وصف بنمط (الكل يعم ماذا يناس)( .محمد) 346: 2002 ،
ومقابل ذلس د هواج الم اب اإللكهموني بعض المشكالت مبل:
-1افهقاميها أحيانها لها الهفاظهل اإلنسهاني الهذي يهو السهاس فهي كهل هطهويم حقيقهي فهي المؤسسه سهواو
هطويم للعاملين أو النمم والمعاييم وويميا.
-2يقهمن لدى البعض بأن اإلدامة ه ام ر نشاطاهمع أوال بأول من دون ظلممع.
-3مشكالت المن ،حيل ن الم اب اإللكهموني هجعل الشمك ومعلوماهما معمض ظموما لالمهماق.
 -4ن هوسيع الم اب اإللكهموني لا الشمكاو يو المم يحمل آبامه السلبي في مكاني الهسلل لا واظد
بياناهما.
-5مماطم االظهماد ال ائد ظلا اإلنهمنت ،فالبعض د يعهقد أن ذا حصل ظلها بممجيه ياسهي لهشهبيس
أظمال المؤسس والم اب اإللكهموني ظليما سيكون يذا كافيا؛ ولكن يذا ليس صحيحا لن المضمون الم ابي يمل
ظمهال داميها ذكيها فقهط فهي ظهادة هقيهيع مها يجهر الم ابه ظليه والمعهاييم المعهمهدة فهي الم ابه  ،بهل وفهي مبهط ذلهس
بالممو

المامجي الهي ههطلر جمدا م ابيا مكمال بالنمم لهأبيمه ظلا الجمد الكلي للم اب ونهائجما
(نمم) 118: 2006 ،
ويوضل الشكل الهالي )  ( 6.2الفمق بين الم اب الهقليدي والم اب اإللكهموني  ،والهأبيمات الممهلف للم اب

اإللكهموني .
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(شكل( 6.2
الفرق بين الرقابة التقليدية والرقابة اإللكترونية

الرقابة
التقليدية

التخطيط

الرقابة

التنفيذ

الرقابةااللكترونية

التخطيط
الزبون

الشبكة
الخارجية

التنفيذ
الشبكة
الداخلية


الرقابة

التنفيذ

التخطيط

قاعدة

الشبكة
الداخلية


الرقابة
المورد

بيانات

الشبكة الخارجية
Extranet

المصدم (نمم) 121 :2006،
اذ يبين الشكل السابق أن الم ابه الهقليديه هحهها لو هت وجمهد أكبهم مهن الم ابه اإللكهمونيه حيهل أنمها هههع
ظلا ظدة مماحل وكل ممحل منفصل ظن الممحل اإلممى ،أمها الم ابه اإللكهمونيه فإنمها ههوفم الو هت والجمهد وهههع
باله امن مع المماحل الممهلف ويسهطيع المسهفيد مهن المدمه أن يعهم بهفاصهيل العمليه الم ابيه بنفسه مهن مهالل
طالظ ظلا اظدة البيانات الممصص لذلس.
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 2.1.8أنظمة اإلدارة اإللكترونية
لهشهايل المؤسسه اإللكهمونيه  ،مهن الضهمومي الههدمير ظلها هنفيهذ الظمهال اإللكهمونيه بعهد االمهيهام
والهعيهين ،وصه

وهحليهل وهقيهيع الومهائ  ،وهحديهد المطه االسههماهيجي ومهط سهيم العمهل ووصه

السهلطات

والمسؤوليات والصالحيات ،وههع االهصاالت مهن مهالل البميهد اإللكهمونهي ،وامسهال الملفهات والهقهاميم الفوميه  ،مهع
الحفام ظلا ظمليات الهوبيق ودظع اإلدامة العليا وضمان أمن وسالم المعلومات( .النجام) 61: 2008 ،
ويهذا كله يهطلهر مجموظه مهن النممه اإللكهمونيه  ،الههي يجهر أن هههوفم فهي المؤسسه حهها هسههطيع
الهحول لا مؤسس لكهموني بشكل كامل ،ويوضل الشكل الهالي )  ( 7.2يذه النمم .
(شكل( 7.2
المؤسسة اإللكترونية وأنواع األنظمة اإللكترونية
االدارة االلكترونية

العالقات العامة االلكترونية

السكرتارية االلكترونية التنفيذية

نماذج االعمال االلكترونية

التخطيط االستراتيجي االلكتروني

فريق خبراء ICT
التحويل االلكتروني للملفات
االدارة االلكترونية لتدفق العمل

مواقع االنترنت
ادارة التسويق والمبيعات االلكترونية

النظمالخبيرة
االدارة المالية والمحاسبة االلكترونية
نظم المعلومات

e-HRM
قواعد بيانات

الشؤون االدارية االلكترونية
المصدم (النجام)61:2008 ،
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 2.1.9متطلبات تطبيق اإلدارة اإل لكترونية

شامال في المفاييع والنمميات والسالير واإلجهماوات والمياكهل والهشهميعات
همبل اإلدامة اإللكهموني
هحوال ً
ً
الهي هقوع ظليما اإلدامة الهقليدي  ،ويي ليست وصهف جهاي ة أو مبهمة مسههومدة يمكهن نقلمها وهطبيقمها فقهط ،بهل نمها

ظملي معقدة ونماع مهكامل من المكونات الهقني والمعلوماهي والمالي والهشميعي والبيئي والبشمي وويميا ،وبالهالي
البد من هوافم مهطلبات ظديدة ومهكامل لهطبيق مفموع اإلدامة اإللكهموني وامماج لا حي الوا ع

(العممي.(4 : 2003 ،

 2.1.9.1المتطلبات اإلدارية:

المشهموظات ًأيها كهان نوظمها وحجممها هحهها لوجهود سههماهيجي واضهح بمها يههالوع مهع طبيعه المشهموع
وطبيع البيئ المحيط ب (الاوطي.) 68: 2006،
ولذا فإن لهطبيق مشموع اإلدامة اإللكهموني ينباي هوافم العديد من المهطلبات اإلدامي ومنما:

أ) وضع استراتيجيات و خطط التأسيس:

ن وضهع يهذه االسههماهيجيات ومطهط الهأسهيس يهطلهر وجهود مؤيه مسههقبلي مشههمك وواضهح حهول مشهموع

الهحول للعمل اإللكهموني ،وذلس لهحديد الكيفي الههي سهيكون ظليمها مشهموع اإلدامة اإللكهمونيه فهي فههمة مسههقبلي ،
وأبعاده ،ومنطلقاه  ،من حيل الدوم والمد

بشكل يوضل الدوام الههي يمكهن أن يؤديمها يهذا المشهموع فهي مدمه

الفماد والمجهمعات والمنممات والدول ككل (المالس.) 41: 2007،
ب) القيادة والدعم اإلداري:

من أيع العوامهل المهؤبمة فهي أي مشهموع كهان يهو القيهادة ويهي المفههاح المئيسهي لنجهاح أو فشهل أي منمها،
دوم مئيس ًهيا فهي النجهاح أو
حيهل ن دظهع اإلدامة و هدمهما ظلها يجهاد بيئه مناسهب للعمهل والهطبيهق والهاييهم هلعهر ًا
هم ضهمومًيا لهدظع كهل نقطه مهن نقهاط اسههماهيجيات المنممه  ،كمها أن ضهمان
الفشل ،كما أن اله اع القيادة يعهبهم أم اً
دظع القيادة سيضمن مهن جانهر آمهم ه ويهد القهائمين ظلها الهطبيهق بالمصهادم الضهمومي لهذلس ،كمها أن مههابعهمع
للمشموع وهقديع المعلومات الممهدة سيضمن نجاح المشموع وهطويمه (البمي و آممون) 32: 2006،
ت( الهيكل التنظيمي:

حيهل أن المهو

مهن هاييهم المياكهل الهنميميه ومهن بهع المهو

مهن هبعهات يهذا الهاييهم يهؤدي لها يهاع

بعهض الفهماد بعم له ظمليه االنهقهال لهإلدامة اإللكهمونيه  ،وذلهس بسهبر ظهدع المعمفه بشهكل الهاييهم أو مهن سهيهأبم
بمهذا الهاييهم ،و يهذكم  Beynonفهي د امسه أجميهت فهي المملكه المهحهدة أن الميكهل الهنميمهي كهان مهن أيهع

السبار الهي سايمت بفشل هقديع المدمات لكهمونيا )البمي و آممون) 35: 2006،
لهذا يهطلهر هطبيهق اإلدامة اإللكهمونيه

جهماو هاييهمات فهي الجوانهر الميكليه والهنميميه واإلجهماوات

والسهالير بحيهل ههناسهر مهع مبهاد اإلدامة االلكهمونيه  ،وذلهس ظهن طميهق اسههحدال دامات جديهدة ،أو لاهاو أو

دمج بعض اإلدامات مع بعضما واظادة اإلجماوات والعمليهات الدامليه بمها يكفهل ههوفيم المهمو
35

المالئمه لهطبيهق

دامة لكهمونيه ههميه بالكفهاوة والفاظليه وسهمظ اإلنجها  ،ظلها أن يههع ذلهس الهحهول فهي طهام منهي مههدم مهن

المماحل الهطويمي (العممي.) 113: 2003،
ث) التعليم والتوعية والتثقيف:
هقوع البقاف

بدوم أساسي وياع في نشم هطبيق اإلدامة اإللكهموني سواو أكان ظلها مسههوى المهواطنين أع

أساسيا للهحول نحو الهكنولوجيا الجديدة من
مهطلبا
العاملين كما هعد الهوظي االجهماظي ببقاف اإلدامة اإللكهموني
ً
ً
مهالل هطبيقمها ،المهم الهذي يهطلهر هضهافم الجمهود مهن أجهل يهادة وظهي الجممهوم وهع يه االسههعداد النفسهي
والسلوكي للمعنيين لمواجم طبيع يذا الهحول (جواد و أبو يد.)72: 2006،

لذا ههطلر اإلدامة اإللكهموني هاييمات جذمي في نوظي العناصم البشمي المالئم لما ،ويذا يعني ضمومة

ظهادة النمهم بهنمع الهعلهيع والههدمير لمواكبه مهطلبهات الهحهول الجديهد بمها فهي ذلهس المطهط والبهمامج والسهالير

والمصادم الهعليمي والهدميبي ظلا كاف المسهويات (العوامل .) 17: 2000،

ج ) تهيئة المنظمة لالنتقال من نموذج األعمال التقليدية إلى نموذج األعمال اإل لكترونية:
نجاح اإلدامة اإللكهموني في هوفيم مهطلبات العمل اإللكهموني يهو

ظلا صياو وهطبيق مفاييع جديدة

ووسائل مبهكمة هسايع جميعما في هميئ المنمم والعاملين فيما لإلنهقال لا نموذ الظمال اإللكهموني  ،أو كحد

أدنها ضهاف

نهوات جديهدة لهو يهع المهدمات والهسهميالت اإللكهمونيه ظبهم شهبك االنهمنهت وأنمهاط هكنولوجيها

لكهمونيها ال يمكهن أن يهحقهق مهن دون هاييهم جهويمي يهضهمن أمبعه
المعلومات واالهصاالت ،وان هميئ المنممه
ً
مدامل مهكامل يي:
 .E-Strategyهطويم وهطبيق اسهماهيجي الظمال اإللكهموني
 .E-Resourcesهنمي الموامد اإللكهموني

 .E-Cultureابهكام البقاف اإللكهموني

 . Knowledge Workersاسهقطار ومظاي صناع المعمف (ياسين)225:2005،

ح( وضع األطر التشريعية وتحديثها وفقًا للمستجدات:

وذلهس يعنهي صهدام القهوانين والنممه واإلجهماوات الههي هسهمل الهحهول نحهو اإلدامة اإللكهمونيه وهلبهي

مهطلبات الهكي

معما (العوامل )17: 2000،

ولن معمهع الهشهميعات والقهوانين نشهأت فهي بيئه هقليديه  ،لهذا فإنمها هد أسسهت لداو العمهل وفقهاً لمعهاييم

االنهقال واللقاو المباشم بين الموم

وطالر المدم  ،وكذا االظهماد ظلا شمادات اإلببات الموبق  ،وبهالطبع فهإن

الهحول لا اإلدامة اإللكهموني يحها بيئ انوني وهشميعي ممهلف (مضوان)54: 2004،
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 2.1.9.2المتطلبات البشرية

يعهبم العنصم البشمي أيع الموامد الهي يمكن اسهبماميا لهحقيق النجاح في أي مشموع وفي أي مؤسسه ،

فلهذلس يعهبهم العنصهم البشهمي ذو أيميه بالاه فهي هطبيهق اإلدامة اإللكهمونيه  ،حيهل يعهبهم يهو المنشهأ لهإلدامة
اإللكهمونيه  ،فمهو الهذي اكهشهفما ومهن بهع طوميها وسهمميا لهحقهق أيدافه الههي يصهبوا ليمها ،لهذلس فهإن اإلدامة
اإللكهموني من والا العنصم البشمي (الميم)42:2007،

وههمبهل البنيه الهحهيه البشهمي لألظمهال اإللكهمونيه فهي مجموظه الملكهات العلميه والفنيه المماميه

المؤيله ) (Know-Howولهقهديع المهدمات الممهبطه بالظمهال االلكهمونيه سهواو هلهس الممهبطه بالبنيه الهحهيه

الصهلب (هأسيسهات ،هوصهيالت ،هشهبيس ،هصهليحات ،هطهويمات الحقه )أو البنيه الهحهيه الناظمه (هقهديع مهدمات،
اسهشامات ،نماذ أظمال جديدة ،بممجيات هطبيق ....ال )( .نجع.) 54: 2005،

ويذا يؤكد ما ذكمه العوامل ( ) 2000في أن هطبيق اإلدامة اإللكهموني يهطلر هاييمات جذمي في نوظيه

العناصهم البشهمي المالئمه لمها ويهذا يعنهي ضهمومة ظهادة النمهم بهنمع الهعلهيع والههدمير لمواكبه مهطلبهات الهحهول
الجديهد بمها فهي ذلهس المطهط والبهمامج والسهالير والمصهادم الهعليميه
(العوامل )85:2000،

والهدميبيه ظلها كافه المسههويات.

ومما سبق يمكن القول بأن ههوفيم العناصهم المؤيله ومواصهل ههدميبما وهنميهمها باسههممام لمواكبه الهطهوم

الهكنولوجي بكاف أبعاده من أيع مهطلبات هطبيق اإلدامة اإللكهموني .

 2.1.9.3المتطلبات المالية

وبحسر ظامم ( )2007فإن يهطلر لهطبيق اإلدامة اإللكهموني في أي مؤسس هوفيم ما يلي:

 -1الدظع المالي لهوفيم البني الهحهي فيما يهعلق بشماو الجم ة وانشاو الموا ع ومبط الشبكات.

 -2ال ههدظع المه ههالي ال ههال ع لهصه ههميع وهطهههويم البه همامج اإللكهموني ه ه الال م ه ه لهطبيق ههات اإلدامة اإللكهموني ه ه فه ههي دامة
المؤسس .

 -3الموامد المالي الال م لالسهعان بالمدمبين المؤيلين لهدمير القوى البشمي في المؤسس .
 -4الموامد المالي الال م لصيان الجم ة والبمامج اإللكهموني .

 -5الدظع المالي الال ع لهحديل الحاسبات والبممجيات( .ظامم)88 :2007 ،

وهعهقههد الباحب ه أن الهكلف ه المالي ه سهشههكل ظائقهها كبي ه ام أمههاع هبنههي أي مؤسس ه لمشههموع اإلدامة اإللكهموني ه

لههذلس البههد مههن الهههموي ود امس ه الهكلف ه المالي ه الهههي يحهاجمهها مشههموع اإلدامة اإللكهموني ه فههي مماحل ه الممهلف ه بههل
الشموع في هطبيق .
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 2.1.9.4المتطلبات التقنية

يشهكل يهذا المحهوم حجهم السهاس لموضهوع اإلدامة اإللكهمونيه  ،حيهل يمبهل الجمه ة والهقنيهات الال مه

لكهمونيها مهع ضهمان سهميهما ود همها ،وهنفيهذ المعهامالت
إلنجاح المشموع ويهع من ماللما همبيل المعلومات ونقلما
ً
والمدمات ظن بعد باسهمداع الشبكات اإللكهموني صحهما ومصدا يهما (ظامم)85: 2007،
ويهذكم العوامله ( ) 2000وجهواد وأبهو يهد ( ) 2006أن ههوفيم البنيه الهحهيه مهن هكنولوجيها معلومهات

واهصاالت وهوفيم الجم ة والمعدات والبمامج وأسالير ومصادم المعمف المالئمه واهاحهمها لإلسههمداع ظلها أوسهع
نطاق ممكن من مهطلبات نجاح هطبيق اإلدامة اإللكهموني .

و د ذكم ظدوان ( ) 2011بعض المكونات المادي للبني الهحهي الهقني لإلدامة اإللكهموني مبل:

 .1تقنيات االتصاالت:

هعهد العمهود الفقهمي لهنفيهذ العمهل لكهمونيها لقياممها بهدوم نقهل المعلومهات وهبادلمها ظبهم الموا هع الممهلفه
وههكون من ظنصمين مئيسيين ويما:

أ .قنوات االتصال  :همبل الوسيط النا ل للمعلومات من مو ع لها آمهم سهواو ظبهم القنهوات السهلكي والمهمبله فهي
السهالس النحاسهي أو مطهوط الليها

البصهمي الههي هنقهل المعلومهات بسهمظات ظاليه أو ظبهم القنهوات الالسهلكي

والههي منمها المضهي (المهايكموي ) ،أو بهالقنوات الفضهائي الههي هعمهل مهن مهالل أ مهام االهصهال والههي هعهم
بال مام الصناظي .

ب .محطات االتصال أو إعادة اإلرسال أو التحكم  :وهمبل العنصم المهحكع بنقل المعلومات وههكون من مكونات
الكهموني ممهلف د هوجد كلياً أو ج ئياً في المحطات الممهلف هبعا لومائ

المحط  ،ومن يذه المكونات :أجم ة

همههص باإلمسهال واإلسههقبال ،وينهاس أيضها أجمه ة المضهاظف والهوجيه الههي هعمهل ظلها هجميهع المعلومهات مهن

مصادم ممهلف وامسالما ظبم ناة واحهدة ،ضهاف لهوجيه المعلومهات ظبهم أفضهل الطهمق بهين الممسهل والمسههقبل،
ويناس كذلس مكونات لكهموني هكفل الهكامل بهين شهبكات االهصهال بهالمبط بينمها لكهمونيها وبالههالي هحقهق الجهودة

في اإلسهمداع.

 .2تقنيات الحاسب اآللي ومكوناته:
ومن أيع المكونات الحاسوبي للبني الهحهي لإلدامة اإللكهموني ما يلي:

أ .المكونات المادية :وههمبل في أجم ة الحاسر ا لي بممهل
والهي هعهبم ضمومي كأجم ة اإلدمال أو اإلم ام بممهل

أنواظما و دماهما ،ضاف لا الجم ة الملحق بما،

أنواظما.

ب .المكونات المنطقية :وهشمل نمع بمامج الهشايل وبمامج الهطبيقات ومالف .

ج .مستلزمات البنية التحتيـة ألعمـال الحاسـب اآللـي داخـل مبنـى المنظمـة مثـل :الموا هع المكانيه  ،الهوصهيالت

السلكي  ،الجم ة المساندة ،الطاوالت الماص بالحاسر وويم ذلس.
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 .3شبكات الحاسب اآللي.
هعني كلم شبك ينا" هوصيل مجموظ من الحاسبات معا بواسط سلس أو (كيبل) بشكل مباشم ،أو ظن

طميق مطوط الماه

السلكي أو الالسلكي  ،أو ظن طميق ال مام الصناظي  ،باهمض الحصهول ظلها المعلومهات

والبيانات وهبادلما فيما بين يذه الحاسبات" ،وفيما يلي هوضيل ليع أنواع الشبكات:

أ .شبكة اإلنترنت ):(Internetيي الشبك العنكبوهي العالمي  (World Wide Web) ،وموع كبم حجع الكمة
المضي وامهداديا الجامافي ال أنما باهت هاطي أج او كبيمة منما ويي مفهوح لي شمص في العالع.

ب .شبكة اإلنترانت) :(Intranetوهعم بأنما الشبك الداملي للمنمم  ،والهي هسمل للمومفين والمنهسبين لمذه

المنمم بالحصول ظلا البيانات والمعلومات وهبادلما دامل المنمم مع فهل نوات اهصال جديدة بين المومفين،

والفمق المئيسي بينما وبين شبك اإلنهمنت يو أن الميمة مفهوح لي شمص في العالع ،بينما الولا ماص فقط
بمنهسبي المنمم وهحما بما يسما بالجدام النامي من الامباو.

ج .شـبكة اإلكسـترانت) :(Extranetوهعهم بأنمها" شهبك نه امنهت ماصه يسهمل لهبعض المسههفيدين المحهددين
هويم لشهبك
سهلًفا بالهدمول ظبهم شهبك اإلنهمنهت لها اإلنه امنهت ولكهن بصهالحيات و يهود محهددة" ،وبهذلس هكهون هط اً
اإلنهمانت هلبي لمهطلبات أنشط المنممات ظلا امهال

أنواظما ،وماص في المجاالت الهجامي .

(ظدوان)49: 2011،

 2.1.9.5المتطلبات األمنية

ظلا الموع من كل ما يقدم ظصم المعلوماهي في الو ت الحاضهم مهن امهيها ات ومهدمات ،ال أن ينهاس

لكهمونيها
هحديات كبيمة هنصر في أولبما ظلا سمي المعلومات سواو كان ذلس يهعلق بحفم المعلومات وهم ينمها
ً

أو المحافم ظلا سميهما بين المؤسسات أو الهأكد من وجهود المعلومه المطلوبه واهاحهمها للجميهع بشهكل مهسهاوي،
وههضمن سمي المعلومات ظلا محاوم مهنوظ منمها السهمي  ،والهكامهل ،وههوفيم المعلومهات ،ومعمفه ههامي دمهول

أي شمص لا المعلومات وأمن المعلومات (الميهي)43: 2005،

و يهذكم العمهمي ( ) 2003بعهض اإلجهماوات الههي ههطلبمها اإلدامة اإللكهمونيه لهحقيهق أمهن المعلومهات

وهقليص الهأبيمات السلبي السهمداع شبك االنهمنت ومنما:

وضع السياسات المني لهقنيات المعلومات بما فيما مدم االنهمنت.-وضهع القهوانين واللهوائل الهنميميه والعقوبهات المنيه الههي هحهد مهن السهطو اإللكهمونهي وانهماكهات مصوصهي

المعلومات في اإلدامة اإللكهموني .

-هطهويم أدوات هشهفيم فهي البممجيهات الحديبه للمحافمه ظلها المصوصهي وماصه فهي البممجيهات المهعلقه

بمدمات االنهمنت لهمكين المسهمدع من المحافم ظلا سمي شمصيه وهعاماله ظبم الشبك .

(العممي)159: 2003،
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كما ويذكم الشمي

( )2006ظدة مهطلبات لحماي أمن نمع المعلومات ويي:

 )1وضع سياس حماي ظام لمن نمع المعلومات المحاسبي ههحدد حسر طبيع ظمل وهطبيقات المنشأة
 )2يجر ظلا اإلدامة العليا في المؤسس دظع أمن نمع المعلومات لديما.

 )3يجر أن هوكل مسؤولي أمن نمع المعلومات في المؤسس لشماص محددين.
 )4هحديد الحماي الال م لنمع الهشايل والهطبيقات الممهلف .

 )5هحديد آليات الم ام ب والهفهيش لنمع المعلومات والشبكات الحاسوبي .
 )6االحهفام بنس احهياطي لنمع المعلومات بشكل آمن.

 )7هشفيم المعلومات الهي يهع حفمما وهم ينما ونقلما ظلا ممهل

الوسائط.

 )8ههأمين اسههم اممي ظمهل وجاي يه نمهع المعلومهات ماصه فهي حاله ال مهات ومواجمه الممهاطم المهعلقه بهنمع

المعلومات( .الشمي )86: 2006 ،

ويوضل الشكل الهالي مهطلبات هطبيق االدامة االلكهموني
شكل ()8.2
متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية

متطلبات
تطبيقاالدارة
االلكترونية

المتطلبات
االدارية

المتطلبات
البشرية

المتطلبات
التقنية

المتطلبات
األمنية

المتطلبات
المالية

المصدم /هصميع الباحب
ومهن وجمه نمهم الباحبه أن يهذه المسههل مات المممه لهطبيهق نمهع اإلدامة اإللكهمونيه همبهل بهمامج ظمهل
طموحه لوضهع الهوطن العمبهي بشهكل ظهاع والفلسهطيني بشهكل مهاص كمها يسههحق فهي لهر البهومة المعلوماهيه

المعولمه  ،كمها هعهبهم مهدامل أساسهي لإلنهدما فهي العهالع الم مهي وا هصهاد المعمفه  ،وال نمهن أن ينهاس مهن ميهام

آمهم سهوى الهقهدع بببهات ظلها طميهق النمضه والهنميه الحضهامي الههي هسههند فهي يهذه اللفيه لها الهكنولوجيها
باظهباميا وة ،والقوة باظهباميا هكنولوجيا .
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 2.1.10معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية
هواجه اإلدامة اإللكهمونيه هحهديات كبيهمة ذات طبيعه ماصه  ،لن اإلدامة اإللكهمونيه يهي ظمليه ابهكهام

جذمي  ،ناهج من اندما هكنولوجيا المعلومات واإلنهمنت وا هصاد المعمف وهطبيقات نماذ الظمال الجديدة.
ويلمص ياسين(  ) 2005هلس الهحديات بالنقاط الهالي :

 -1دامة ظملي الهحول اإللكهموني الكامل لنشط وظمليات المنمم .
-2هميئ المنمم لالنهقال من نموذ الظمال الهقليدي لا نموذ الظمال اإللكهموني .
-3هنمي وهطويم البني الهحهي لألظمال اإللكهموني .
 -4دامة مو ع المنمم ظلا شبك الوير.

 -5دامة المشموظات والمنممات االفهماضي ( .ياسين) 222 : 2005 ،

وهعهقهد الباحبه أن يهذه يهي الهحهديات الجويميه الههي هواجه اإلدامة اإللكهمونيه والههي ههطلهر لمعالجهمها
االنفههاح المسههمم ظلها الفكهام المبهكهمة وأسهالير العمهل الجديهدة ،والها حشهد الطا هات والمهوامد الهنميميه لقيهادة
ظملي الهاييم االسهماهيجي نحو الظمال اإللكهموني .

أمها معو هات هطبيهق اإلدامة اإللكهمونيه  ،فمنهاس مجموظه مهن العوامهل الههي هعيهق هطبيقمها يلمصهما ظهامم

( )2007بالعوامل الهالي :

-1هدامل مسؤوليات اهماذ القمام لإل داع ظلا الهاييم أو االنهقال ( مام فني ،دامي واسهماهيجي).
 -2ل االظهمادات المالي للهطبيقات الحديب .

-3ظدع االطالع ظلا نماذ ناجح في البيئ المجاومة.

-4ظدع هوفم اإلنهمنت بشكل موسع في المؤسسات أو ا هصاميا ظلا فئ معين دون ويميا.
-5ظائق اللا في بعض الحيان.

-6ظدع وجود بق كامل بالهقنيات الحديب من حيل اسهم اممي ظملما.
-7نقص الكفاوات البشمي المسهمدم للهقنيات مما ي يد الحاج لا الهدمير.

-8بعض النمهاذ الحاليه القائمه ظلها الحاسهور لهع هايهم مهن اإلجهماوات اإلداميه الهقليديه فهي الهعامهل

وبالهالي لع هقنع ا ممين باالنهقال لا النماع اإللكهموني الكامل.
-9هدامل المسئوليات وضع

الهنسيق.

-10ويار الهشميعات المناسب .

 -11ل وظي الجمموم بالممي ات الممجوة.

-12ويار الشفافي ونفوذ مجموظات المصالل الماص .

-13ظدع هوفم وسائل االهصال المناسب ( .ظامم) 55 : 2007 ،
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خاتمة

ن الهطههوم الس هميع لهكنولوجيهها المعلومههات واإلهصههاالت أِّبههم بصههومة كبي همة ظلهها اإلدامة الحديب ه وانعكههس ظلهها أداو

المؤسس في يذه البيئ وهمهر ظلا ذلس مموم ظدة محاوالت لالظهمهاد ظلها اإلدامة اإللكهمونيه  ،وباظهبهام أن أي
حمكه داميه فههي المؤسسه  -مممهها كههان نوظمهها ومممهها كههان نههوع المؤسسه  -همهكه ظلهها المعلومه كمههادة أوليه فههإن

اإلدامة اإللكهموني ه لمههذا النههوع مههن المؤسسههات هصههبل أكبههم مههن ضههمومي لكههي هحههافم المؤسس ه ظلهها مو عمهها أو
سمعهما أو هدظيع هنافسيهما أو يادة جودهمها وظلها كهل مؤسسه مهن يهذه المؤسسهات أمهذ السهبق بحيها ة أو هصهميع

أو ا هنههاو بمنههامج مهكامههل لههإلدامة اإللكهموني ه مهمصههص فههي هلههس المؤسس ه هبعهها لنوظمهها ونههوع النشههاط الههذي هقدم ه

والبيئ الهي هعمل بما وبالههالي يهذا البمنهامج سهيكون له أبهم ودوم فهي هع يه أداو وهنافسهي المؤسسه وكهذلس ظهادة

هنميمما وييكلهما ،فبعدما كانت يذه الميكل ممهك ة ظلا نماع ُّسلمي هقليدي للومائ  ،أصبحت همهك اليهوع ظلها
هنميع مهعدد ال ساع من مالل دمال أدوات جديدة لإلدامة ويذا موع الهحهديات الههي هد يطمحمها يهذا الهوجه نحهو

الهاييم من اإلدامة الهقليدي لا اإلدامة اإللكهموني .
وسهو

نهحههدل فههي المبحههل الهههالي حهول الهعلههيع المسهههمم ووا ههع اإلدامة اإللكهمونيه فهي دوائههم الهعلههيع المسهههمم فههي

جامعات محافمات و ة.
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ثانياً :التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية
 2.2.1تمهيد

يهقدع المجهمع البشمي في يذا العصم بسمظ فائق  ،بل ن الممو يجد نفس في سهباق مهواصهل مهع ا له ،

حد الهحدي ،ومصوصا في بلدان العالع اإلسالمي ودول جنور الصحماو
والهقدع الهقني يبل في كبيم من الحيان ِّ
الكبمى وأمميكا الجنوبي .
واسهجاب لمذه الحقيق المؤلمه  ،بهات ملحهاً أن ههنمض المؤسسهات البقافيه العمبيه  ،بمممه الهعلهيع المسههمم

ومدم ه المجهمههع العمبههي كمطههوة ال بههد منمهها ن نحههن أمدنهها االمهقههاو بههالوطن والم هواطنين لهها المسهههوى الحضههامي

الالئههق بالعصههم الههذي نحيهها فيه  ،وبأمه لمهها مههن المجههاد مهها كههان ،وكههي ال نجههد أنفسههنا مهملفههين وماو المكههر ننههدر
حمنا ظلا امظ الطميق.

فمن المباد الهي هقوع ظليما اسهماهيجي هطويم الهمبي ظلا طميق هنمي فلسف همبويه ظمبيه مهميه ة مبهدأ

الهنميه الشههامل بمعنهها هنميه المجهمههع بجميههع فئاهه وسههائم مجاالهه والعمهل ظلهها هقدمه بصهومة مهوا نه  ،وال سههبيل
لهحقيههق يههذه المنج ه ات العميض ه ال بههالهعليع المسهههمم ،ال سههيما أن الهعلههيع النمههامي لههع يعههد ههاد ام ظلهها النمههوض

بالظباو المهجددة ،بل لقد أصبحت المدمس محل انهقاد ،والسمة محل مالم  ،ويناس من ميحمل المدمس مسهؤولي
ويطالر بالهحمم من يوديا.
الهمل والدواو االجهماظي  ،م

حمي الهعلهيع المسههمم بايهمهاع بهال فهي الو هت الهماين .فمهو انببهاق لفكهمة ناجمه ظهن مفمهوع هعلهيع الكبهام؛

وذلههس لن الهعلههيع المسهههمم والبهها موج ه للناضههجين الههذين نههالوا سههطا يسههي ام مههن الهعلههيع بههع انقطع هوا ظههن الد امس ه

لسبار ظديدة .فالهعليع المسهمم كان موجوداً وممامساً في الماضي ولكن دون أن يهع هأطيمه كما في و هنا الماين.
و د ساظد الهقدع العلمي والهقني في كسم الحواج بين المع مما حدا بالهمبويين والمصلحين ااالجهماظيين الهفكيهم

فههي اسهههحدال الوسههائل الهههي مههن شههأنما أن هههمدع المههوة بههين طبقههات المجهمههع وأيض هاً بههين الشههعور فكههان الهعلههيع
المسهمم من أمي السالير الهمبوي الهي هعمل ظلا ظادة هوا ن المجهمعات وهحقيق دم مهن اإلنجها الهذي يعهود
بالنفع ظلا الفمد والم  ،فالهعليع المسهمم ا ن يمنل الدمجات العلمي المعهم بما لطهالر ويهم هقليهديين كطهالر

االنهسار أوالدماس ظن بعد أو جامعات المواو واالفهماضي .

كما يؤيل الهعليع المسهمم الحمفيين ويدمر ممهل فئات القوى العامل  ،كما ميعهبم الهعليع الهذاهي  -ظبهم
الشههبك العنكبوهي ه أو الهعلههيع المفهههوح -هعليمهها مسهههمما ،أو الهكههوين المسهههمم ،أو مههدى الحيههاة ،الههذي يعهبههم الهعلههيع

الهقليهدي النمهامي بمسههوياه الممهلفه  ،جه واً منه  ،مكمهال له  ،لهوال أن الهايهمات الحياهيه المهالحقه هقلهل مهن شههأن .
(هايلوم)32:1999،
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 2.2.2مفهوم التعليم المستمر

ن االيهمههاع بهعلههيع الكبههام أضههحا مبههدأ همبويهها أمههذت ب ه الههدول المهقدم ه  ،حيههل همظهها يههذه الههدول كباميهها

وهعلممع شها العل وع والمعام وهدمر العاملين منمع ليعملوا ظلا يادة اإلنهها وهحسهين مهمو
والعملي واالجهماظي .

حيهاهمع المعيشهي

والهعلههيع المسهههمم يههو الهههعلع مههدى الحيههاة ،فمههو االنهمههال مههن معههين المعمفه لكههل فئههات المجهمههع دون يههد أو شههمط

وماص أولئس الذين لع يهمكنوا من فهس ممهو اللاه حهها شهبوا ظهن الطهوق أو الهذين طعهوا د امسههمع النماميه لي
مههم مههن المههمو

و يميههدون مواصههل هعلههيممع ،أو ههد يكون هوا مههن الههذين انقطع هوا ظههن الد امس ه المقيم ه لمههموفمع

الماص أو لبعد مكان اهمع ظن مكان الدماس ( .داود)22 :2008،

ويعم (مدكوم )24 :1986،مفموع هعليع الكبام" باظهبامه الصل الذي ممجت من ظباوه ظملي الهعليع

والهعلع المدمسي المعموف ا ن ،بع يومد بعض ا يات القمآني للدالل ظلا أن المولي ظ وجل د ظلع المسل وأن

المسال هأهي للمسل في سن المبعين ويي سن الكبام".

أمهها منمم ه المههع المهحههدة للهمبي ه والبقاف ه والعلههوع (اليونسهكو) فهعميفمهها للمفمههوع أن مصهطلل هعلههيع الكبههام

يشهههمل ظلهها البنيه الكلي ه للعمليه المنمم ه حيههل ينمههي الشههماص -الههذين هعهبههميع مجهمعههاهمع كبهها اًم أو امشههدين-
ههدماهمع ويب ههمون معه همفهمع ويعمل ههون ظل هها االمهق ههاو بم ههؤيالهمع الفنيه ه أو الممنيه ه  ،أو هحويلم هها نح ههو وجمه ه جدي ههدة

ويحههدبون هاييهمات فههي اهجايههاهمع أو سههلوكمع فههي طههام المنمههوم المه دو للنمههو الشمصههي الشههامل ،والمشههامك فههي

الهنميه المهوا نه والمسهههقل اجهماظيهاً وا هصههادياً وبقافيهاً .وال ينباههي اظهبههام هعلههيع الكبههام شههيئاً ائمهاً بذاهه بههل يجههدم

اظهبامه فمظاً وج واً مكمالً من مط ظالمي للهمبي والهعليع المسهممين مدي الحياة (خاطر,جالل )64:2002,
ويمى مفاي( )2009أن هعمي

اليونسكو لمفموع هعليع الكبهام هد جهاو هعميفهاً مهكهامال ،حيهل هنهاول مهايهم

العمم وأمجهع هحديهده لكهل مجهمهع حسهر وجمه نمهم ذلهس المجهمهع ،كمها لهع يافهل جانهر الاهمض مهن هعلهيع الكبهام
والمهمبل في هنمي المؤيل فنياً وأكاديمياً ومها يهؤدي به ذلهس مهن هنميه فهي االهجهاه والسهلوس للفهمد وأنه أيهع مها جهاو

فههي هعميه

اليونسههكو كههون هعلههيع الكبههام جه واً ال يهجه أ مههن العمليه الهمبويه والهعليميه ويههذا يؤكههد أن هعلههيع الكبههام

يعهبم هعليماً مسهم اًم( .مفاي)16 :2009،

ومههن وجم ه نمههم الباحب ه فههان الهعلههيع المسهههمم ،ن ههوع مههن الهعلههيع الههذي يمههد

لهها مسههاظدة الش ههماص

الملهحقين ب والهذين يشهامكون بهالبمامج الهدميبيه  ،فهي مواجمه المهايهمات الحضهامي واالجهماظيه والهقنيه هسواو فهي
مجال العمل أو المجهمع ،هحقيقاً للهكامل والهمابط بين اإلنسان والبيئ الههي يعهيش فيمها ،ووصهوالً لها النمهوض بمها

ظههن طميههق حشههد الطا ههات البش همي وانمائمهها ،وحشههد طا ههات البيئ ه واالسهههفادة منمهها وذلههس طبق هاً لمطههط واج هماوات
هنميمي  ،هقوع بدوم الوسيط بين يذه الطا ات كمدمالت ،وبين المممجات المسهمدف كنهائج مهوماة.

ويأمهذ الهعلههيع المسهههمم ظنههد بعههض المفكهمين معنهها الهههدمير مههن أجههل الهاييهم ،وهع يه الهههعلع الههذاهي ظلهها

مسهوى كل مهن الفهمد والجماظه  ،وال يعنهي وصهف بمسههمم ،أنه لهيس له حهد يقه
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ظنهده ،فمهو هد يهو ه  ،ولكنه ال

يلبل حها يبدأ مجددا نمه ام لحاجه هطهمأ ،سهواو أكانهت ممبله فهي مهمو

البيئه والمجهمهع أع مسههجدات الحضهامة،

السيما الهقنيات الهي يهوصل ليما العقل البشهمي مهن حهين مهم ،ممها يسههدظي اسههممام الههدمير والهعهايش معمها،
كي ال هسهبد بالمجهمع الحاج ولكي يهمكن من مواكب العصم( .فومهم)129:2000،

ويههذكم (ديكههمت )80:2011،بههأن " :كههل أنهواع الهههدمير المكمههل المههوافم لألفهماد الههذين دملهوا ظههالع العمههل،

الههذين يموبههون فههي كمههال ظههداديع العههاع،أو كمههال هههدميبمع الممنههي مههن أجههل مفههع مسهههوى ممههاماهمع ومعلومههاهمع ،أو
الحصهول ظلهها هههدمير جديهد فههي ميههدان آمهم ،أو لهحسههين أوضههاظمع ظهن طميههق الحصههول ظلها هم يه وميفيه  ،أو

هحسن فاظليهمع وكفاوهمع وسيطمهمع ظلا دماهمع الماص "
للحصول ظلا مضا ينجع ظن ِّ
وبحسر مأي الباحب فان الهعليع المسهمم ال يق ظند حد طمح الدومات وبمامج الهدمير وهحديل المسهوى

الدائي للمومه

ظهن طميهق هأييله همبويهاً أو طالظه ظلها أحهدل مها هوصهلت ليه هجهامر ا مهمين فهي مجهاالت

العم ههل الممهلفه ه ممنيه ه كان ههت أع فنيه ه ولكنه ه ههد يهج ههاو ذل ههس فه همي َم ِّكن المهعلم ههين م ههن الحص ههول ظل هها الش ههمادات
الكاديمي الممهلف .
و ههد هوص ههل المعني ههون بهط ههويم الهمبيه ه ف ههي ا ونه ه الميه همة ،ل هها م هها يع ههم باله ههدمير بالهجدي ههد والهجدي ههد

بالهههدمير ،أي الهههدمير الهلقههائي مههن مههالل الهجديههدات ،والهههدمير ظلهها طميههق هجديههدات البنهها والههنمع الهمبويه ولمهها

كانههت الهجديههدات مهواصههل ال هقه
حد( .اليونسكو)42:2011،

ظنههد حه ِّهد ،وجههر أن يكههون الهههدمير يههو ا مههم مهواصههال ال يقه

ظنههد ظمههم أو

وبامهصام ،ن الهعليع المسهمم يعني السيم المنهمع نحهو مسههويات أظلها مهن المبهمة ويهطلهر الهعلهيع فهي يهذه

الحاله ه مه ههدملين م ههن ن ههوع جدي ههد هقهض ههي وم ههائفمع وأدوامي ههع ه ههدميباً ماصه هاً ،ين هههج م ههن ممامسه ه الممنه ه ،كما ينبا ههي

اسهدظاو معلمين من النوع الهقليدي ،شمط أن هوكل ليمع في يذا النماع الجديد أدو اًم جديدة ،ومهن بهع ههدمير ذاههي
يضا

لا هدميبمع السابق.

 2.2.3التطور التاريخي للتعليم المستمر

 2.2.3.1التعليم المستمر في الحضارة اإلسالمية

جاو اإلسالع بالهوحيد مسهمدفا محو الشمس باهلل هعالا ،ولمها لهع يكهن الهاييهم مهاحهاً بهدون أن هكهون ينالهس

أداة مساظدة ظلي فقد كانت هلس الداة يهي الهعلهيع الهذي لهع يكهن منهشه اًم فهي بهالد العهمر .و هد كهان ممهوم اإلسهالع
في ج يمة العمر يعني حدول حمك شامل إلنسان المجهمهع اإلسهالمي ،وحمكه اإلنشهاو الحضهامي هحهدل أوالً فهي
حياة الكبام وهنميماهمع ومن بع كانت العناي بالكبام ،فقد هوج لهيمع المسهول صهلا ع ظليه وسهلع بالهدظوة لنمهع

يههع المكلفههون والقههادمون ظلهها الفمههع والهطبيههق الفههومي وظلهها مشههاد أيلمههع وذويمههع مههن المجههال والنسههاو والطفههال

(مفاي)24:2009،
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الهعلههيع المسهههمم أصههيل ومهأصههل فههي الفكههم اإلسههالمي لن الحيههاة ههطلههر معمفه مسهههممة دائمه الكهشهها

مجاييلما ،فإن المبمع لكبيم وبذلس يشيم سبحان وهعهالا فهي كهابه الكهميع حيهل هال هعهالا (وَمَا أُوتِياُُ مِا الْعِلْا إالَّ
قَلِيالً) (االسماو )85،ويذا يدل ظلا أن كل العلع الهذي هوصهل ليه اإلنسهان مها يهو ال طهمة فهي محهيط يهذا الكهون
المائل .و د أوجر اإلسالع الهحصهيل العلمهي فقهد هال ظليه الصهالة والسهالع "طلهر العلهع فميضه ظلها كهل مسهلع".
(ابن ماج ظن أنس بن مالس ) (ابو حنيف )25:1962،

كمهها أن الهمبيه اإلسههالمي ايهمههت بهعلههيع المهمأة أيضهها ولههع يجعلمهها أ ههل حمهاً مههن المجههل فقههد ومد فههي القهمآن

الكميع "هعلمونمن مما ظلمكع ع" (سومة المائدة )4 ،ويقول المسول الكميع صلا ع ظلي وسلع "امجعوا لا أيليكع
فعلمويع"(.ابو حنيفة )26:1962,

ن الهعل ههيع المس هههمم بمصائصه ه وأيدافه ه واهجاياهه ه ودواظيه ه أص ههيل ف ههي الهمبيه ه العمبيه ه اإلس ههالمي فكه ه اًم

وممامسه ه وم هها الهس ههميات الحديبه ه "الهعل ههيع المس هههمم" و"الهمبيه ه الدائمه ه " و"الهمبيه ه المس هههممة" و"الهمبيه ه المس هههديم "
و"الهعلههيع المهواصههل" أو الههدائع ال هسههميات لفكههم امس ه همهههد جههذومه فههي البههدايات الولهها للهمبي ه العمبيه اإلسههالمي

الهي نادت بهمبي المجهمع بكل أفماده بدون هميي في اللون أو الجنس أو العمق  ،فمي مصطلحات مسهحدب لفكم
ظهيق.

 2.2.3.2التعليم المستمر في العصر الحديث

يعههود الهعلههيع المسهههمم بمفاييم ه ومصائص ه وأط همه الحديب ه لهها المفك ههم كومنيههوس الههذي ظههاش فههي الفه همة

1670 -1592ع والهذي نهادى بهمبيه مسهههممة مهكامله لكهل النهاس بممهله

الفئهات الممنيه والطبقهات االجهماظيه

بحيههل ال يفههمق فيمهها بههين مجههل وام همأة ،أوونههي وفقيههم ،لن الهمبي ه هحههمم النههاس مههن سههلبياهمع ونقائصههمع ،وهسههمو
بإنسانيهمع وهنما العقل والفكم والعمل .وما ال الهمبويون يمددون شعامه ويو"هعليع الكل للكل بشهكل كلهي" فهالهعليع

المسهمم بمذا االهجاه يمهلط مع مفمهوع هعلهيع الكبهام الهذي همههد جهذومه فهي أظمهاق الههامي  ،أمها النصه

البهاني مهن

القمن البامن ظشم شمد مماض الهعليع المسهمم لدواظي النمض الصناظي واهساع الحمك العلمي والفنيه وانهشهام

المباد الديمقماطي (.النعيمات)10 : 2005،

ههمم المههؤهمم العههاع لليونسههكو ظههاع 1968ع ابنههي ظشههم يههدفاً لعههاع الهمبي ه الههدولي وكههان مههن بينمهها يههد

الهمبي المسهممة .ن الكبيم من الدول المهقدم هؤكد في سياسهما الهعليمي ظلا ضمومة هناوع النمع الهعليمي فيمها
مع الهطومات وال مهايمات الهي هطه أم فهي كيفيه ونوظيه المعهام والممهامات المهصهل بالهقهدع الهقنهي ووسهائل اإلنهها

وما يؤدي ذلس في هطويم الممن وهم ي الداو ،ومن هلس اإلجماوات هطويم أنمم الهعليع ظن بعد والهعليع المفهوح
وجامعههات الم هواو وويميهها مههن المؤسسههات الهههي همهههع بههالهعليع الهقليههدي وويههم الهقليههدي ،حههها همههدع وههمض الهعلههيع
المسهمم كما هقوع يذه المؤسسهات بهطهويم وههدمير أداو الفنيهين والممنيهين والمحههمفين ظبهم المهؤهممات والسهمنامات

وومش العمل وهعميفمع بالجديد والمفيد؛ لهم ي الداو وهوسيع المدامس ومفاه المجهمع(.اليونسكو)62: 2011،
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 2.2.4أهداف التعليم المستمر:
ن اليدا
-

العام الهي يجر أن يهومايا الهعليع المسهمم يي:

يههادة الحص ههيل المعمفي ه المكهس ههب ظلهها نح ههو مهواصههل طه هوال حيههاة الف ههمد ،ممهها ي ههنعكس يجاب هاً ظل هها حي ههاة

المجهمع.

 هحقيق مبدأ هكافؤ الفمص ،ذلس أن بمامج الهعليع المسهمم ههقدع من الدامسين منسهجم مهع مهموفمع ،ذ نهاد اًمما هصطدع بما ،كما أنما هطمح بشكل مهجهدد ،منمجيه كانهت أع ال منمجيه  ،وباهمض الحصهول ظلها شهمادة

أع بايم ومض محدد.

 همكين الفماد من االمهقاو الوميفي ،ظن طميق هحسين مموفمع اال هصادي واالجهماظي والهمبوي  ،وذلس بمايهيح لمع من هطويم دماهمع ،ومفع كفاياهمع في المجاالت الممهلف .

 -هعلههيع الف هماد ممن هاً جديههدة ،وهمكيههنمع مههن الهكي ه

مههع مههمو

فعاالً في سد حاجات المجهمع ،وهلبي حاجات الفماد.

الحيههاة الطامئ ه والمسهههجدة ،ممهها يسههمع سههماما

 همسي المعام والممامات المكهسب بوساط أنماط الهعليع الهقليديه  ،واسهناديا بمها يسههجد فهي ظهالع المعمفه ،لا ويم ذلس من الوماض الهي يمكن أن ههشعر في يذه اليدا .

 دمهال مممجههات الهقنيه والهجمبه الشمصههي والمكهسههب ظلهها نحهو مهجههدد ونهههائج الهقههويع فههي العمليه الهمبويهطمديا،مع اسهشماو البومة العلمي وطايان الهقني .

 -هحقيههق ههدم مههن الممون ه يكفههي للهكي ه

ظلهها المسهههوى الشمصههي واالجهمههاظي مههع مهوالي ه المهاي همات الهههي

يشمديا يذا العصم.

 -مفع كفاي المعلمين وممبيمع ،والقيادات الهمبوي والمنايج ،بحيل هكون ظلا مسهوى العصم.

( صابم) 21:2007،

 2.2.5أنماط التعليم المستمر:

لنا من بل ن الهعليع الهقليدي (أو النمامي أو الشكلي أو المدمسي أو المسمي) يعهبم أحد أشكال الهعليع

المسهمم ،ولكن أبم أشكال يو الهعليع ويم النمهامي ،ويقصهد به مها يقهدع مهن البهمامج والمسها ات الههي ههوا ي فهي

طبيعهما ما يقدع للدامسين في الم امحهل النماميه الممهلفه  ،مهن ابهدائيه فإظداديه وبانويه فجامعيه  ،ومهن مؤسسهات

يذا النمط مماك محو المي والمدامس الشعبي والجامعات المفهوح .

وينضوي هحت الهعلهيع المسههمم مممهات الههدمير الههي هنمممها بعهض المؤسسهات ،كهأييهل المدمسهين أبنهاو

المدم  ،وهدمير الممنيين كالطباو ،والممندسين ،والفنيين في المجاالت الممهلف .

ومن أنماط الهعليع المسهمم ،ما يمكن أن نسمي الهعليع الحم ويم المحدود بشكل أو طام ،ويو ضهمر مهن

الهعلههيع يكهسههر بالهجمب ه ومعامك ه الحيههاة كج ه و منمهها ،ومههن مؤسسههات يههذا الههنمط ،المكهبههات والمسههاجد والن هوادي
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ووسههائل االهصههال الجمههاييمي والموا ههع البمي ه وويههم ذلههس ممهها يمكههن أن نطلههق ظلي ه اسههع البقاف ه العام ه  ،ويمكههن
جمال أبم أنماط الهعليع المسهمم السائدة في ما يلي:

دومات الهأييل والهدمير ،سواو أكانت أبناو مماحل (نمامي أو ويم ذلس) أو كانت ظقبما أبناو المدم .

.1

الهعليع المفهوح أو الهعليع ظن بعد ،ومن أنماط .

.2

 -الجامع الهلف يوني  ،كهلس الهي في الصين ،وجامع اندي ام واندي في المند اظهبا ام من سن .1984

العالم محمهد بهال فهي الباكسههان،
 الجامع المفهوح  ،كجامع القدس المفهوح  ،والجامع البميطاني ،وجامعِّ
وجامع هايالند.

 الهعليع بالمماسل  ،كما يي الحال في بعض الجامعات البميطاني  ،والهعليع باالنهسار ،كجامع بيموت العمبي ،وباالنهسار الموج كما يي الحال في جامع اإلمامات العمبي المهحدة.

 -الجامع (بال جدمان) وههمبل في الهجمب الهي اع بما ظاع  1971معلمون من اهحاد الجامعات الهجميبي .

.3

المدامس الليلي وبمامج محو المي وهعليع الكبام( .دول )25 :1993،

 2.2.6المصاعب التي تواجه التعليم المستمر
يلمههص ابههو سههنين ( )2006أيههع مصههاظر الهعلههيع فههي البلههدان العمبي ه فههي الو ههت الحاضههم فههي حممههان
الطفال من الهعليع بل المدمسي ،وهدني نسر االلهحاق بالممحل الولا االل امي مقموناً بامهفاع معدالت الهسمر
في بداي

الممحل والذي ي يد ظلا (  ) 20 %المم الهذي يضهي

والذي يدوم حول (  ) 50 %ويمهفع لا (  )65%ظند اإلنهال يضها

لها المصهيد الممهفهع أصهالً لألميه بهين الكبهام
لها يهذا أميه بقافيه هصهير نحهو()80%

مهن مجمهل السهكان كمها يعهاني نحهو( ) 8 %مهن الهذين ه يهد أظمهاميع ظهن 15ظامهاً مهن الميه الهقنيه  .ولقهد ممهم

مفموع المي الهقني حديباً بعد الهقدع الهقني المائل وظصم انبباق فجم بومة االهصاالت حيل اظهبمت بعض الدول

كاليابان مبال أن ظدع الهعامل مع الحاسور ومايهعلق ب نوظاً من الميه  ،كمها أن ينالهس بعهض الهدول هعمهل ا ن
ظلهها هنفيههذ بمنههامج الحكوم ه اإللكهموني ه والم هواطن االلكهمونههي والهههي مههن ماللمهها يهههع دامة الدول ه ظبههم الحاسههور

والشبك العنكبوهي ( .أبو سنين )72:2006،

ويمى مفاي ( )2009ن محو المي الهقني يمل مميونا بمحو المي البجدي حيهل أن المهي أبجهدياً ال

يهأها ل الهعامل مع الهقان الحديب ال بعد أن يمحو أميه البجدي .

وينالههس ظههدة أسههبار يمكههن أن هشههكل ظقبه كههأداو هعههوق الهقههدع فههي مجههالي الهعلههيع المسهههمم وهعلههيع الكبههام

ظلا سبيل المبال ال الحصم يمكن ذكم ا هي منما( :رفاي)53:2009,

 .1الهمدد في اهماذ الق اممات الجميئ الهي ههبنا الجديد المفيد في ظصم انفجام المعمف .
 .2هجايل ظمع شأن الهعليع كأحد االسهبمامات المضمون العائد ولكن في المدى البعيد.
 .3ضع

االظهماد المالي الممصود للهعليع ظموماً ناييس ظن هعليع الكبام والهعليع المسهمم.
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 .4هجايل الهعليع المسهمم وهعليع الكبام وظدع مبط بمطط الهنمي .
 .5ظدع وجود فلسف واضح فيما يمص مفموع الهعليع المسهمم والطم والقوانين الهي هحكم .
 .6فقدان الدوافع المادي والمعنوي لدى المهعلمين.
 .7ههعدد المآمذ ظلا محهويات المنايج وأسالير الهعليع.
 .8هجايل العلماو والباحبين وظدع هبني نهائج أبحابمع أو نشميا.
 .9ويار المسؤولي اإلدامي بما في ذلس دامات الهعليع ·

 .10ظدع االيهماع بهطويم المعلع الذي يو مكن أساسي لكل نمض .

خاتمة

ظطفاً ظلا ما سبق ،واسهناداً لا ما همم ب المؤسسات الهعليمي ماص العليا منما من هحديات ،وبما أن

للجامعهات دوم محهومي وأساسهي فهي الهقهدع العمهيع الهذي هحقهق فهي جميهع مجهاالت المعمفه  ،وأبهم ظلها الحضهامة
المعاصمة ،مأت الجامعات الفلسطيني أن يكون لما دوم في هنمي الموامد البشمي من مالل نشاو ظمادات ماصه

بالهعليع المسهمم هقدع بمامج هدميبي مناسب حسر ما يهطلب سوق العمل وحسر احهياجات المههدمبين ،بهل وسهعت

الجامع ههات ل هها هط ههويم ظم ههادات الهعل ههيع المس هههمم بم هها يهناس ههر م ههع الهط ههومات الهكنولوجيه ه الحديبه ه وذل ههس حس ههر
امكانيههات الجامعه  ،ويههذا مهها يسههو نا للحههديل ظههن وا ههع اإلدامة اإللكهمونيه فههي الهعلههيع المسهههمم فههي بههالل جامعههات
أساسي في محافمات و ة ويي جامع ال يم ،وجامع ال صا ،والجامع اإلسالمي .
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 2.2.7التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية
 2.2.7.1تمهيد:

مينمهم لها الجامعه فهي الو هت الحاضهم ظلها أنمها ممه لنمضه المهع وهقهدمما ،وظنهوان ظلها يقمهمها
وحضهامهما وم يمها ،ومحهوم جهويمي ههدوم حوله الحيهاة البقافيه بمعنايها العهاع الشهامل وبأبعاديها الفكميه والدبيه
والعلمي والهكنولوجي .

ن نجاح الجامعات في يذه الممم يهطلر هميئ الممو

واإلمكانيات بكل أنواظما ،وامداديا بمها هحهها

ليه مهن مهوامد بشهمي أو ماديه  ،ومواكبه آمهم المسههجدات والهطهومات العلميه وهطهويم النممه اإلداميه الفعاله .
)أبوسبت) 71: 2005 ،

وحها يهع هوجي الجامعات في فلسطين بمها يمهدع المجهمهع والمعمفه  ،ههع هشهكيل و امة الهعلهيع العهالي ظهاع

1996ع ) و امة الهمبي والهعليع العالي حالياً ( لهسهكمل دوم مجلس الهعليع العالي الفلسطيني الذي كان ائما بل

دوع السلط الفلسطيني  ،و د حددت الو امة منذ بدو ظملما أيدافما الهالي

 -1فههل المجهال أمهاع جميهع الطلبه المهؤيلين لاللهحهاق بهالهعليع العهالي ومهابعه الكفهاوات العلميه فهي الهدامل

والمام وهنميهما.

 -2هشجيع حمكه الههألي

العالي الفلسطيني .

والهمجمه والبحهل العلمهي ودظهع بهمامج الهعلهيع المسههمم الههي هقهدمما مؤسسهات الهعلهيع

 -3همكين المجهمع الفلسطيني من الهعامل مع المنهجات العلمي والهكنولوجي والمعلوماهي واسهبماميا وهطويميا
 -4اإلسماع في هلبي احهياجات المجهمع الفلسطيني مهن الكهوادم البشهمي المؤيله فهي ممهله

المجهاالت العلميه

والبقافي .

 -5هوبيهق أطهم الهعهاون العلمهي مهع الميئهات العلميه والدوليه ودظهع وهطهويم مؤسسهات الهعلهيع العهالي وم امكه

البحل العلمي.

 -6العناي بدماس الحضامة العمبي واإلسالمي واكهسار الطلب ممامات الهفكيم النا د وهشهجيع اإلبهداع واالبهكهام

العلمي والقدمة ظلا البحل والهقصي ومواكب الهقدع العلمي.

 -7هنمي القيع العلمي والموحي وهنشئ أفماد منهمهين لهوطنمع وظهموبهمع ،وهع يه موح الهعهاون والعمهل الجمهاظي

لدى الطلب ) .ظودة)41: 2008،
واتخذت الوزارة في تحقيق تلك األهداف العديد من األساليب وكان من أبرزها ( التعليي المسيتمرح حيي
ينباي أن ميصام لا الهمكي ظلي من بل الممططين للعملي الهمبوي وبممج الهعليع ،وذلس لن الهعلهيع المسههمم
يهضمن هعلُّع أيضها مسههمم ،ومنهايج مكهسهب  ،ومعهام ههولهد يومها بعهد يهوع ،بهل سهاظ فسهاظ  ،بفضهل الهفهاظالت
المهسامظ فهي الحيهاة االجهماظيه واال هصهادي وظهالع الهقنيه ظلها حهد سهواو ،ممها يضهاظ

العهرو ظلها الهمبهويين

وموجمي العملي االج هماظي  ،ذا كانوا حميصين ظلا جسم الموة بين مجهمعاهنا والدول المهقدمه  .فبسههممام هشهمد
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دنيا المعمف والهقني والدة العديد من المصطلحات الجديدة هعكس كل منما أبعاداً ظلمي جديدة ،وفي يهذا مها يكفهي

لبيان ما بنا من حاج لا جمود ممك ة ،واصمام ظلا اللحاق بالمكر.

وحهها هسههطيع الجامعهات الفلسهطيني مواكبه آمهم الهطهومات الهكنولوجيه  ،سهواو كانهت ممهصه بالشهؤون

الكاديميه أو اإلداميه  ،فإنمها امهت بهأسهيس م امكه هكنولوجيها المعلومهات ( Information Technology
)  Centersوأولهما ايهماماً بالااً ،وسعت لا مفديا بكل ما يو حديل ومهطوم.

وهعهبم مماك هكنولوجيا المعلومات البواب الهي يههع مهن ماللمها دمهال الهكنولوجيها الحديبه لها الجامعه

وهسميميا في مدم العملي الكاديمي واإلدامي  ،ويي الجم الهي هقوع بوضع وهنفيهذ البهمامج الماصه بالجامعه ،
حوسب

دوائم وأنمم العمل ومساظدة دامة الجامع في اهماذ الق اممات المهعلق بهكنولوجيا المعلومات

(المصمي)5:2007،

 2.2.7.2التعليم المستمر بجامعة األزهر:
 2.2.7.2.1تعريف بجامعة األزهر

أنشئت جامع ال يم با ة في العاع  1991ع كمؤسس للهعليع العالي هلبهي طموحهات الشهعر الفلسهطيني
وهكون ظنوانا لقدمة يذا الشعر ظلا البذل والعطاو ،و د كان مام الخ القائد الشميد " ياسم ظمفات " مئيس دول

فلسطين – محم ع – في نشاو يذه الجامع يادفاً لا ومس الشهبار الفلسهطيني فهي بلهده وههدظيع جهذومه فيمها،
و د نمت يذه الجامع نموا سميعا يسهحق كل اإلظجار والهقديم.

بدأت جامع ال يم بكليهين فقط يما :كلي الشهميع والقهانون ) الحقهوق ا ن ( وكليه الهمبيه  ،وفهي ظهاع

 1992هع نشاو أمبع كليات أممى يي  :الصيدل – ال ماظ – العلوع– ا دار اإلنساني  .أضهيفت لمها فهي ظهاع
 1993كلي سهابع ويهي اال هصهاد والعلهوع اإلداميه  ،وفهي ظهاع  1997ع ههع نشهاو كليه العلهوع الطبيه الهطبيقيه

هلبي الحهياجات المجهمع الفلسطيني القادم ظلا الموض في مجال الهمصصات الد يق .

في ظاع  1999ع همت الموافق ظلا نشاو كلي طر فلسطين فمع جامع ال يم ،حيل باشم طلب كلي

الطر دماسهمع الكاديمي  ،وفهي ظهاع  2001ع ونهيجه للهطهوم المائهل فهي ظلهوع الحاسهور وهكنولوجيها المعلومهات
كهان لجامعه ال يهم القهمام الحكهيع فهي نشهاو الكليه العاشهمة بالجامعه ويهي كليه يندسه الحاسهور وهكنولوجيها

المعلومات وذلس لمواكب الهقدع العلمي والهطوم السميع في مجال الهمصصات العلمي الحديب .
نشهأت جامعه ال يهم فهي مهمو

صهعب وأمهذت بشهكل مطهمد نحهو امه المبهاني المسههقل والممهبهمات

الهعليم الحديب ومكهبهما الجديدة الهي هسعا الجامع جايدة له ويديا بذمائم الكههر والم امجهع والهدوميات العلميه
والدبي لهكون للباحبين ممهعاً مصباً ينملون من العلع والمعمف .

أما في مجال االهصهال بالعهالع المهامجي مهن مهالل شهبك اإلنهمنهت فقهد ظملهت الجامعه لهوصهيل بياناهمها

ومعلوماهما لا المام وكذلس كل ما يفيد الطلب مهن معلومهات سهواو كانهت فهي حقهل االسههعالع ظهن الهدمجات أو

أموم أممى ،حيل امت الجامع بهوفيم اإلمكانيات في يذا المجال.
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أما في مجال الد امسهات العليها فقهد امهت الجامعه بإنشهاو بهمامج الماجسههيم فهي همصصهات اللاه العمبيه

والهمبي والحقوق والكيمياو وال ماظ والهجامة واإلحصاو.

وحمصا من الجامع ظلا اإلسماع في بناو الدول ماضهت مجهال الد امسهات الهأييليه للمهواطن الفلسهطيني

والهطويمي لمومفي المؤسسات الممهلف فأنشأت دائمة الهعليع المسهمم لمذا الامض.

وفي يذا اإلطام هع هطويم بمنامج الدبلوع المهوسط لا كلي الدماسات المهوسط الهي همنل دمج الدبلوع

المهوسط في مجاالت دماسي ممهلف هلبي حاج الوطن في يجاد اإلنسان الفلسطيني القادمة ظلا اإلسماع في بناو
مجهمع وهطهويمه ظلها أسهس ظلميه منمجيه  .كمها امهت الجامعه بإنشهاو ظهدة ممهبهمات لإلفهادة منمها مبهل ممهبهم

المياه والهمب  ،ممهبم هحليل الوذي وممهبم البحول والهحاليل الدوائي .
)<http://www.alazhar.edu.ps/arabic/About/About.htm> (13/3/2014

 2.2.7.2.2مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة األزهر
أمهها بالنسههب لممكه الهعلههيع المسهههمم ومدمه المجهمههع بجامعه ال يههم – وه ة فمههو مؤسسه مدماهيه أنشههئت

نهيج للمؤي الهطويمي لجامع ال يهم – وه ة والمسهؤولي الكاديميه والممنيه والوطنيه لهدى الجامعه هجهاه الهوطن
وأبنائ  ،كمؤسس وطني مائدة في مجال الهعليع العالي.
ف ههالممك باله ههالي ،ي ههو مؤسسه ه وي ههم حكوميه ه ووي ههم مبحيه ه هابعه ه لجامعه ه ال ي ههم – وه ه ة هم ههد

لمدمه ه

المجهمع الفلسهطيني بكافه شهمائح مهن مهالل طهمح بهمامج ومهدمات وأنشهط هعليميه وهدميبيه منمجيه وال منمجيه .
السهما مهن وماو المهدمات الههي يقهدمما الممكه يهو االمهقهاو بهالمواطن الفلسهطيني ،أمال يهاً وظلميهاً وممنيهاً،

المد

ليشكل بذلس لبن أساسي و وي لبناو مجهمع فلسطيني مائد في جميع المجاالت وشها الطم.

يسعا الممك لهمويل وهفعيل أنشطه من مالل الهعاون والهواصل مع المؤسسات الداظم والماظي لنشط

مدماهي ههوافق مع مؤي وأيدا
دوما لطمحما والمد
ويمد

الممك  .كما ويمول الممك نفس من مالل البمامج الهدميبي النوظيه الههي يسهعا

من ومائما يو همويل أنشط أممى هنموي وهبقيفي مجاني لعام المجهمع.

الممك من مالل كاف أنشطه للهالي:



هوطيد وهقوي ظال الجامعه والهواصهل المبمهم والبنهاو مهع المجهمهع الفلسهطيني مهن مهالل أنشهط هوظويه



االمهقههاو بههالفكم والههموح القيادي ه والمياديه باإلضههاف لهنمي ه الممههامات العمليه والممني ه لههدى طلب ه ومميجههي

وهطويمي في جوانر مهعددة بما يعود بالنفع ظلا الوطن والمجهمع.
الجامعات.
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االمهقاو بممهامات المهواطن الفلسهطيني ظلها ممهله



المسايم الجادة واإليجابي في هطويم وهنمي الشهبار والهنشو بمهماحلمع العمميه الممهلفه مها بهل الممحله

مع مهطلبات العصم والهطوم العالمي.

الصهعد مهن مهالل اسههقماو حاله المجهمهع وبمها يههالوع

الجامعي .

الرؤية :بالسعي لهحقيق أيهدا

الممكه فهإن المؤيه الشهمولي لنشهاط الممكه يهي :مجهمهع فلسهطيني يهمههع بهالم ي

والعلع والممامات العالي  ،وينمم ل وككل ،باحهماع وهقديم ظالمي ظلا أن مجهمع ادم وببق ظلا أن يبني الدوله

الفلسطيني الحديب .

أنواع األنشطة :يقوع الممك بطمح العديد مهن النشهط الهنمويه الههي هنفهذ ذاهيهاً (أي مهن مهالل مهدمبين يعملهون
لدى الجامع كأكاديميين أو داميين) أو بالشماك مع مؤسسهات محليه أو ظالميه  .الممكه يسهعا دومهاً لها الطهمح
المهمي والذي يملو من هكمام مها هطمحه الم امكه المهمى المنافسه وذلهس مهن نهواحي العنهاوين والمحهويهات وطهمق

وأسالير الطمح .يمكن لنشط الممك أن هصن

كواحدة من الهالي:

الههدومات القصههيمة والمكبف ه – الههدومات الطويل ه – النههدوات – ومش العمههل – ب همامج هدميبي ه مهكامل ه – نههدوات

مشاد وهوجي – أنشط همفيمي /هنموي /هوظوي  ،يامات داملي /مامجي  ،بمامج هدمير صيفي .

الفئات المستهدفة


كاف شمائل المجهمع (مجال/نساو ،مهعلمين/ويم مهعلمين ،كبام السن/صاام السن).



طلب الجامع من كاف المسهويات والهمصصات.



مميجي الجامع من كاف الهمصصات.




مومفي الجامع من كاف الدوائم.

طلب المدامس من كاف المسهويات.
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 2.2.7.2.3وحدة تكنولوجيا المعلومات في جامعة األزهرITU

أوالً :نشأة وحدة تكنولوجيا المعلومات

هأسست وحدة هكنولوجيا المعلومات في جامع ال يم سن  2001ع هحت مسما " وحهدة هكنولوجيها المعلومهات "

بمد

وضع المطط إلدامة كل ما يهعلق بهكنولوجيا المعلومات في الجامع .

هقهوع وحهدة هكنولوجيها المعلومهات بصهيان أجمه ة الحاسهور وهوابعمها ،حوسهب الهدوائم اإلداميه  ،هطهويم صهفح

اإلنهمنت ،هوفيم ممهبمات الحاسور واإلش ام

ظليما لهدميس المسا ات الهي ههعلهق بالحاسهور الماصه بالكليهات،

ظقد الدومات الهدميبي في مجال الحاسور وهوفيم مدم اإلنهمنت والبميد اإللكهموني.

وههكون وحدة الهكنولوجيا من ال ساع الهالي :

 -1سهع البممجه  :يضهع يهذا القسهع ممسه مبهممجين وينهاط بمهع ومهائ

نهها وهصهميع بهمامج لحوسهب دوائهم

الجامع واالسهاناو ظن شماو بمامج من المام  ،مهابع هدمير المسهمدمين ظلا البمامج المعهدة وهطويميها حسهر
هطوم النمم اإلدامي واللوائل الكاديمي والنمم المالي الهي هفمضما سياس الجامع .

 -2سع الشبكات :يقوع يذا القسهع بهجميه وهطهويم الشهبك الدامليه للجامعه  ،مبهط الجمه ة باإلنهمنهت واإلنه امنهت

وصيان الشبك وأجم ة المادع.

 -3سع الصيان والدظع الفني :يقوع سع الصيان بصيان جميع أجم ة الحاسور وهوابعما ،وضع الهوصي

لجم ة الحاسور وهوابعما( ماسحات ضوئي ، UPS ،طابعات. (...

الفني

 -4سع اإلنهمنت والنشم اإللكهموني :يهولا يذا القسع مسؤولي دامة مادمات الوير ،هطويم مو ع الجامع  ،مبط

النمم المهاح من مالل بواب الجامع كالهسجيل اإللكهموني للطالر  ،مدمات الطلب ،ESS ،
البميد اإللكهموني الداملي  ،مدم  ، SMSوويميا من النمم .

)<http://www.alazhar.edu.ps/arabic/Centers/Information_Technology_Unit/ITU.htm>(13/3/2014

ثانياً :مهام وحدة تكنولوجيا المعلومات

ن العمل ظلا دمال هكنولوجيا المعلومات لا الجامع يهمهر ظلي اظهبامات ظديدة مادي دامي ومطط مسهقبلي

وال سيما أن مجال هكنولوجيا المعلومات في هطوم مسهمم وسميع ،ومن ينا فإن ظلا وحدة هكنولوجيها المعلومهات

دو ام مئيسا في اإلش ام

ظلها اسههمداع ممهبهمات الحاسهور ومهابعه صهيانهما وهطويميها ومبطمها مهن مهالل الشهبك

الممك ي للجامع والهي هع نشاؤيا بهمويل من اليونسكو بأحدل المواصفات.
باإلضاف لا ذلس ،يناس مماع أممى ظديدة مبل:
 -1ن كليات الجامع بممهل

الهمصصات ههطلر وجود ممهبمات مجم ة بعدد كا

من الجم ة لهدمير الطلب

ظلها اسههمداع الحاسهور مهن مهالل مقهممات الحاسهور فهي كليهات الجامعه  ،لهذلس فهإن دامة وحهدة هكنولوجيها

المعلومات يمكنما القياع بالهنسيق مع الكليات الممهلف في بداي كل فصل لهمصيص مواظيد اسهمداع الممهب امت.
-2هوفيم الو ت المناسر لدائمة الهعليع المسهمم لعقد دومات هدميبي في مجال الحاسور وهمشيل مدمبين لإلش ام

ظلا يذه الدومات.
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-3اإلش ام

ظلا صيان الجم ة الموجودة في كاف ممهبمات الحاسور بالجامع من مالل سع الصيان .

-4هحديهد مواصهفات البهمامج المحوسهب لهههالوع مهع بعضهما ظنهد ههمابط جميهع دوائهم الجامعه مهن مهالل الشهبك

الممك ي .

-5هوفيم مدم اإلنهمنت من مالل اشهماس واحهد لكهل الجامعه  ،هعمهل ظليه كافه الممهبهمات والم امكه مهن مهالل

الشبك الممك ي.
)<http://www.alazhar.edu.ps/arabic/Centers/Information_Technology_Unit/ITU.htm>(13/3/2014

ثالثاً:مجاالت عمل وحدة تكنولوجيا المعلومات

هقدع وحدة هكنولوجيا المعلومات المدمات الهكنولوجي في ظدة مجاالت ويي:

-1المجال األكاديمي :هعمل وحدة هكنولوجيا المعلومات ظلا هدمير الكادم الكاديمي ظلا اسهمداع الهكنولوجيها

الحديب في العملي الهعليمي  ،وكذلس هطويم المدمات الكاديمي مبل المكهب اإللكهموني .

-2المجـال اإلداري :هعمهل وحهدة هكنولوجيها المعلومهات ظلها حوسهب النممه اإلداميه إلدامة العمليه اإلداميه

والكاديميه مبهل بهمامج  :الهدائمة الماليه  ،بهمامج شهئون الطهالر ،بمنهامج دائهمة اللهوا ع والمشههميات ،بهمامج المكهبه

الممك ي وبمامج الهحاليل الطبي وويميا.

-3المجال الخدماتي :هقوع وحدة هكنولوجيا المعلومات بهقديع مدمات هطويم أجم ة الحاسور وملحقاهما ،وهوفيم

مدمات الصيان لما وهوفيم مدمات اإلنهمنت والبميد االلكهموني للطلب والمومفين)  .المصمي) 59: 2007 ،
رابعاً :البنية التحتية لوحدة تكنولوجيا المعلومات

يعمل في وحدة  )14( IUTمومفاً وهحهوي ظلا أمبع أ ساع ،وههنوع ومهائ

كهل دائهمة بحيهل ههكامهل فهي هقهديع

وهجمي البني الهحهي لهكنولوجيا المعلومات.

ههكون البني الهحهي لوحدة هكنولوجيا المعلومات من المكونات الهالي الموضح في الجدول الهالي () 3.2
(جدول( 3.2

مكونات البنية التحتية لوحدة تكنولوجيا المعلومات في جامعة األزهر
النوع

العدد

أجم ة حاسور

525

مادع ممك ي

6

مط انهمنت

 10ميجا

الجم ة المهصل بالشبك

350

شبكات ال سلكي

شبك  Hot Spotللطالر دامل الجامع
SMS, Video Conference

هقنيات اممى
المصدر :وحدة تكنولوجيا المعلومات  2014،
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 2.2.7.2.4تطبيقات اإلدارة اإل لكترونية في جامعة األزهر

 -1يهوفم لدى الوحدة مطط طموح ويم مكهمل بسبر هوجمات دامة الجامع في الهحول الهدميجي الج ئي

لإلدامة اإللكهموني  ،حيل أن الوحدة هعمل حالياً ظلا مشموع لهطبيق نماع المشف اإللكهموني للمماسالت.
 -2يهوفم لدى الوحدة اإلمكانيات البممجي والفني القادمة ظلا هطبيق نماع كامل لإلدامة اإللكهموني .

 -3يهوفم لدى دائمة شئون المومفين نماع مهكامل لنمم معلومات الموامد البشمي ممهبط مع بواب الجامع

للحصول ظلا مدمات  ESSللمومفين .

 -4وجود نماع مماسالت لكهموني داملي مصمع من بل وحدة  ITUوبميد لكهموني ماص بالجامع .
 -5اظهماد الوحدة لالسهقطار اإللكهموني ظن طميق بواب الجامع .
-6هوفم مكانيات الهعلع والهدمير اإللكهموني والمؤهممات الممئي .
 -7هوفم مدم  SMSللطلب وأظضاو ييئ الهدميس.

-8هقديع مدم جديدة ويي مدم  Hot Spotلطالر ومومفي الجامع لمن يمهلكون أجم ة حاسور محمول ،
ويو مما سيقلل من االظهماد ظلا الهشبيس بواسط الكوابل بشكل كبيم ،ويعطي ممون السهمداع الشبك واإلنهمنت

دامل الجامع  ،كما سيعمل ظلا همفي

لضاط ظلا مماك الحاسور وماص في فهمات الهسجيل للمواد الدماسي

-9مدمات الهعليع اإللكهموني موجم بشكل أساسي لفئ الطلب  ،وهحهوي ظلا مدمات أساسي مبل ظمليات

القبول والهسجيل ،االطالع ظلا الدمجات ،والهماسل مع المحاضمين.
)<http://www.alazhar.edu.ps/arabic/Centers/Information_Technology_Unit/ITU.htm>(13/3/2014

 2.2.7.3التعليم المستمر بجامعة األقصى:
 2.2.7.3.1تعريف بجامعة األقصى

بهدأت الجامعه كمعمهد للمعلمهين فهي العهاع  1955ع هحهت دامة الحكومه المصهمي  ،وفهي العهاع 1991ع

هطوم المعمد لا كلي ظمفت بكلي الهمبي الحكومي الهي أمذت في الهطوم في مططما الدماسي وأ سامما العلمي
وأساهذهما وظدد طالبما لا أن أصبحت في العاع 2001ع جامع حكومي هشم ظليما و امة الهمبي والهعليع.

هضع الجامع ا ن سبع كليات ظلمي همنل دمج البكالوميوس فهي سهبع وبالبهون بمنامجها أكاديميها ،كمها

أنما همنل دمج الدبلوع الممني المهمصص في سه بمامج هقدمما ظمادة الهعليع المسهمم ،ضاف لا بالب بمامج
همنل في الجامع دمج الدبلوع المهوسط من مالل كلي مجهمع ال صا للدماسات المهوسط .
همد

الجامع لا نشم المعمفه وهعميهق جهذوميا ،مدمه المجهمهع الفلسهطيني وهطهويمه ماصه والمجهمهع

العمبي واإلنساني ظام في طام فلسف هسهند لا المفاييع الوطنيه وههمال الحضهامة العمبيه واإلسهالمي  ،وهسهعا
لهحقيق يذا المد

من مالل ملق الكفاوات المهمي ة وهنميهما وهطويميا وما يهطلب ذلس من بناو العقهل والضهميم

والسلوس والنممة الشمولي للحياة ( .ظودة) 99: 2008 ،
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 2.2.7.3.2مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة األقصى
جامع ال صا ومسالهما فهي مدمه المجهمهع الفلسهطيني واإلسهماع فهي ههوفيم المبهمات

وانطال اً من أيدا

والكفههاوات العلميه والفنيه القههادمة ظلهها مواكبه الهايهمات والهطههومات المهسههامظ  ،وايمانهاً بههدوميا اإليجههابي الفعههال فههي
بنهاو جيههل حضههامي مبقه

يأمهذ ظلهها ظاهقه بنههاو الدوله الفلسههطيني ومؤسسههاهما .هههع هأسهيس دائهمة الهعلههيع المسهههمم

ظاع  1996الهي هطومت فيما بعد لهصبل ظمادة الهعليع المسهمم ومدم المجهمع ،لهكون حدى ظمهادات الجامعه
المئيسي  ،ونافذهما لا المام  ،هحمل مسالهما ،وهنفذ سياسهما ،وهؤكد فلسفهما.

أهداف برنامج التعليم المستمر في جامعة األقصى:
نشم مسال الجامع الهمبوي والكاديمي ونشم فلسفهما بين أبناو الشعر الفلسطيني.



هوطيد العال بين الجامع و طاظات المجهمع الممهلف وهميئ الممو



يجابي من مالل ما هملك الجامع من مكانات ظلمي وفني .


بمد


هنميع وادامة ندوات ودومات هدميبي بمد

العلمي المناسب والقياع بدوم

هنمي القدمات والمبمات والهأييل العلمي والممني للمشهمكين

همكينمع من مواكب الهطومات العلمي المهسامظ .

مساظدة هلس الشميح من المجهمع الهي لع يهسن لما هماع هعليمما أو هحهها

لها هطهويمه ،ومسهاظدهما

ظلا مواصل الهعليع ومفع مسهوى هأييلمع العلمي والفني وهنمي مبمهمع وبقافهمع.


الهعم ظلا احهياجات المجهمع الهعليميه والهدميبيه مهن مهالل بهمامج العمهادة الممهلفه وهقهديع سياسه

ظلمي يمكن أن هسمع في هلبي االحهياجات الممهلف .


العمل بالهعاون مع العمادات وال ساع الممهلف في الجامع ظلا وضهع آمهم انجها ات العلهع وهوميفمها



هنمي مكانيات الجامع و دماهما في مجال هقديع المهدمات وههوفيم الحهواف الماديه والمعنويه للعهاملين

في مدم المجهمع.

في الجامع وهشجيعمع ظلا المسايم في مدم المجهمع الفلسطيني

الرؤية :هطمل أن هكون مهمي ة محليا وا ليما في مجاالت الهدمير والهعلهيع المسههمم ومدمه المجهمهع وفهق معهاييم

الجودة الشامل

الرســـالة :ظم ههادة الهعل ههيع المس هههمم ومدمه ه المجهم ههع ف ههي جامعه ه ال ص هها هم ههد

ال هها اس هههبمام الق ههدمات البشه همي

والمبمات العملي والفني للجامع والكليهات الهابعه لمها و االسههفادة مهن الشهماك مهع الجامعهات والمؤسسهات المحليه

وهطويم القدمات وايجاد الحلول االبداظي لمشكالت المجهمع المحلهي مهن مهالل اظهداد بهمامج هدميبيه وهأييليه هلبهي

احهياجات المجهمع والجامع .
58

وهله ع العمادة من مالل هحقيقما لمؤيهما بالبقاف العمبي واالسهالمي ومبهاد حقهوق االنسهان الههي هشهمل المسهئولي

واالله اع بحكع القانون والشفافي واالحهماع والنسامل والعدال والمساواة والمشامك مع اصحار المصلح

الفئــــة المســــتهدفة :طه ههالر الجامع ه ه والم ه هميجين والعه ههاملين فه ههي الجامع ه ه والعه ههاملين فهههي المؤسسه ههات المحلي ه ه
والمجهمعي والممهمين.

)<http://www.alaqsa.edu.ps/site/INNER.ASPX=2088&PageId=2741>(13/3/2014

 2.2.7.3.3مركز الحاسوب في جامعة األقصى

أوالً :نشأة مركز الحاسوب

أنشئ ممك الحاسور في جامع ال صا ظاع  2003ع ليهماشا مع الهطوم المائل في مجال هكنولوجيا

المعلومات واالهصاالت وليقدع المدمات في شها مجاالت الهكنولوجيا المهعلق بنماع الجامع الكاديمي واإلدامي
والهقني وأصبل ممك الحاسور أحد المصادم الساسي للمعلومات وبؤمة للهطوم الهكنولوجي في الجامع  ،حيل
اع ببناو شبك الحاسور المئيسي ومعمع أنمم الجامع المحوسب .

يهشكل ممك الحاسور من ممس مماك مو ظ ظلا أفمع الجامع  ،وأمبع أ ساع مئيسي يي سع نمع

المعلومات و سع الشبكات واإلنهمنت و سع المهابع والدظع الفني و سع النشم اإللكهموني

)< http://www.alaqsa.edu.ps/ar/default.asp?pageid=> ( 9/4/2014

يهكون ممك الحاسور من أمبع أ ساع  ،يؤدي كل منما ومائ

والممك  ،ويذه ال ساع يي:

ممهلف  ،وهعمل مهكامل لهحقيق أيدا

الجامع

-1قسم نظم المعلومات :يمهص يذا القسع ببممج ومهابع البمامج و واظد البيانات الماص بالجامع  ،ويعمل

أظضاو يذا القسع كل في همصص للممو بأفضل منهجات بممجي همدع الجامع ظلا جميع الصعدة

-2قسم الشبكات واإلنترنت :ن من أيع مهطلبات هشايل النمم المحوسب ومدم اإلنهمنت والمدمات الممى

وبناوا ظلا ذلس يقوع سع الشبكات واإلنهمنت
وجود شبك بين جميع أجم ة الحاسور في الجامع بجميع فموظما،
ً
ببناو مسهمم وفعال لشبكات الجامع بجميع فموظما ،كما يعمل ظل دامة يذه الشبكات ليقدع أفضل ما لدي من
مدم للمومفين وطالر الجامع

-3قسم الدعم الفني والمتابعة :هع نشاو يذا القسع لهقديع المساظدة والمهابع الفني لمسهمدمي شبك الجامع ،

ولضمان اسهم اممي ظمل ال ساع الممى دون مشاكل هعيق ظملما

-4قسم النشر اإللكتروني :هع نشاو يذا القسع لهقديع المدمات اإللكهموني الممهلف ظبم بواب الجامع  ،ومهابع

مو ع الجامع واإلظالنات( .هقميم ممك الحاسور) 3: 2013 ،
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ثانياً :مهام مركز الحاسوب
ال همهل

مماع الممك ظن با ي مماع وحدات هكنولوجيا المعلومات في با ي الجامعات ،ويمكن يجا

يذه المماع بالنقاط الهالي :

 -1ممام صومة مشم ظن الجامع من مالل صفح الجامع .

-2هسميل الهواصل بين دامة الجامع وبين الطا مين الكاديمي واإلدامي من مالل البميداإللكهموني ومدم
SMS

-3هسميل الهواصل بين دامة الجامع وبين الطلب من مالل البميد اإللكهموني وSMS
-4االمهقاو بالجامع لا مسهوي ينافس الجامعات العالمي في المدمات اإللكهموني .
-5صيان أجم ة الحاسور والمهابع والدظع الفني للشبك وللمسهمدمين.

-6هصميع وهنفيذ النمم المحوسب  ،هوفيم مدم اإلنهمنت وبناو الشبك المحلي لفمع الجامع والشبكات
الالسلكي لمبط الفمع.

-7هدمير المومفين ظلا النمم الجديدة ( .هقميم ممك الحاسور) 6: 2013 ،

ثالثا :مجاالت عمل مركز الحاسوب

ههنوع مجاالت ظمل ممك الحاسور ما بين هقد يع مدمات للمجال اإلدامي والكاديمي وهقديع مدمات
للطلب  ،ومن أيع مجاالت ظمل الممك :

-1المجال اإلداري :يقوع ممك الحاسور بحوسب النمم اإلدامي لدوائم وكليات الجامع مبل بمامج القبول

والهسجيل ،بمامج الشئون الكاديمي  ،بمنامج شئون الطالر ،بمنامج شئون المومفين ،بمنامج المما ن والمشهميات
وبمنامج الشئون اإلدامي وويميا.

-2المجال األكاديمي :اع الممك بإنشاو نماع الهعليع اإللكهموني  ،نماع معلومات الشؤون الكاديمي  ،نماع

مدمات المحاضمين ظبم اإلنهمنت ،مبط بالل مماك للجامع بهقنيات المؤهممات الممئي وكذلس نشاو نماع
النوادي اإللكهموني ظبم اإلنهمنت ) .هقميم ممك الحاسور) 2: 2009 ،

-3المجال الخدماتي :يقوع ممك الحاسور بهوفيم مدمات اإلنهمنت والبميد اإللكهموني للطلب والمومفين ظلا

حد سواو ،مع مكاني الوصول لا شبك الحاسور للمسهمدمين ،وصيان وهطويم أجم ة الحاسور وملحقاهما،
هدمير المومفين ظلا اسهمداع النمم الحديب وهقديع المدمات اإللكهموني للمومفين والطالر

(المصمي) 62: 2007 ،

رابعاً :البنية التحتية لمركز الحاسوب

يعمل في ممك الحاسور حالياً )  ( 29مومفا ،ويحهوي ظلا أمبع أ ساع ،وههنوع ومائ

في هقديع وهجمي البني الهحهي لهكنولوجيا المعلومات.
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كل دائمة بحيل ههكامل

ههكون البني الهحهي لممك الحاسور من المكونات الهالي الموضح في الجدول الهالي ) )4.2
جدول ( ( 4.2

مكونات البنية التحتية لمركز الحاسوب في جامعة األقصى
النوع

العدد

أجم ة حاسور

420

مادع ممك ي في و ة

10

مادع ممك ي في مانيونس

3

مط نهمنت في و ة

 20ميجا

مط نهمنت في مانيونس

4ميجا

شبكات السلكي

هوجد شبك السلكي همبط الفمع الفمظي مع المقم المئيسي في و ة
SMS

هقنيات أممى

Video Conference

المصدم  :مركز الحاسوب 2014،

وحدة المعلومات التابعة للشئون األكاديمية

نم اًم للهطوم المسهمم الذي هشمده الشئون الكاديمي وايمانا منما بضمومة مواكب الهطوم الهكنولوجي المهسامع

وبناوا ظلا هوصيات نائر مئيس الجامع للشئون الكاديمي هع اسهحدال وحدة المعلومات للشئون الكاديمي
والها من شأنما هوفيم ما يل ع حاسوبيا لهسميل ظمل الشئون الكاديمي .

)<http://www.alaqsa.edu.ps/ar/default.asp?pageid=1051>(12/3/2014

مهام وحدة المعلومات:

 -1ظداد نماذ وهصومات لهطويم أنمم الحاسور الماص بالشئون الكاديمي .
-2هد يق البيانات الكاديمي للجامع والمسئولي المباشمة ظن صحهما.

 -3ظداد الهقاميم الال م للشئون الكاديمي ما بصومة مباشمة أو بالهعاون مع شئون هكنولوجيا المعلومات.
-4مهابع المشاكل الكاديمي الهي هواج طلب الجامع والسعي لا حلما.
 -5ظداد وهجمي اإلحصائيات المهعلق بالشئون الكاديمي .

-6العمل ظلا وضع هصومات لهمه جميع الطلبات الوم ي بالجامع .
-7مساظدة المحاضمين في أهمه المسا ات الماص بمع والهي هسهمدع في نماع الهعليع اإللكهموني.
-8وضع هصوم لدومات هدميبي ماص بالكاديميين وذلس بالهعاون مع دائمة الهطويم الكاديمي.
-9هدمير المحاضمين ظلا اسهمداع نماع الهعليع اإللكهموني في الجامع .

-10ظقد ومشات ظمل لهدمير العمداو ومؤساو ال ساع الكاديمي والمحاضمين ظلا النمم الهي يهع هطويميا.
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 2.2.7.3.4تطبيقات ادارة الموارد البشرية إلكترونياً ) ) E-HRMفي جامعة األقصى
 -1وجود مدمات  ( ESSالمدم الذاهي –  ) Employee Self Serviceضمن بواب الجامع .
-2وجود مدمات االسهقطار اإللكهموني.

 -3يمهلس الممك شبك وي سواو من حيل الهجمي ات أو مطوط اإلنهمنت ،أو الطا ع الفني.
-4ما ال العديد من النمم هحت اإلنشاو والهطويم.

-5همكي الجامع وبالهالي ممك الحاسور ظلا النشط الهعليمي أكبم من الومائ

اإلدامي  ،وذلس حسر

هوج دامة الجامع بمذا المصوص.

-6هع في يذا العاع الدماسي أهمه نماع المحاضمات ،حيل ههوفم كاف المحاضمات الدماسي ظلا مو ع الجامع

الماص بمدمات الطلب .
-7ضع

اظهماد  E-HRMضمن مطط هطويم ومائ

-8ظدع اظهماد الهو يع اإللكهموني والوبائق اإللكهموني .

دامات الجامع .

-10يوجد نماع مماسالت لكهموني.

-11لدي الممك مط واضح للهحول لا اإلدامة اإللكهموني  ،ضمن هوجمات دامة الجامع وحسر الولويات

الهي هضعما دامة الجامع ) .ممك الحاسور) 2014،

 2.2.7.4التعليم المستمر بالجامعة االسالمية:
 2.2.7.4.1تعريف بالجامعة االسالمية

يهي مؤسسه أكاديميه مسههقل مهن مؤسسهات الهعلهيع العهالي ،وهعمهل بإشه ام

و امة الهمبيه والهعلهيع العهالي

ويهي ظضهو فهي اهحهاد الجامعهات العمبيه  ،مابطه الجامعهات اإلسهالمي  ،مابطه جامعهات البحهم البهيض المهوسهط
واالهحاد الدولي للجامعات ،وهمبطما ظال ات هعاون بالكبيم من الجامعات العمبي والجنبي .
هوفم الجامع لطلبهما جوا أكاديميا مله مها بهالقيع اإلسهالمي ومماظيها لمهمو

الشهعر الفلسهطيني وهقاليهده،

وهضع كل اإلمكانيات المهاح لمدمه العمليه الهعليميه وهمههع بالجانهر الهطبيقهي ايهماممها بالجانهر النمهمي ،كمها
وهمهع بهومي

وسائل الهكنولوجيا المهوفمة في مدم العملي الهعليمي .

نشأت الجامع اإلسالمي با ة ظاع  1978ع انببا اً ظن معمد فلسطين الديني ،الذي أنشئ ظاع 1954ع،

وملت الجامع لا ظاع  1991ع الجامع الوحيدة الهي همدع طاع و ة الذي يقطن في ا ن ماب مليون ونص
المليون نسم .

بدأت الجامع اإلسالمي ببالل كليات يي كلي الشميع الهي أصبحت الحقا كلي الشميع والقانون ،كلي

أصول الدين وكلي اللا العمبي الهي أصبحت الحقا كلي ا دار.
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ونم ام لحاج لمجهمع الفلسطيني الماس لا الهمصصات الممى فقد هع في ظاع  1980ع افههاح بهالل

كليات أممى يي  :الهمبي – الهجامة – العلوع  ،بع افههحهت كليه المندسه ظهاع  1993ع وكليه الطهر مطلهع العهاع
الدماسي 2006وكلي الهمميض مطلع العاع الدماسي  2007ع

هطوم في ييئهيما الكاديمي واإلدامي  ،وأظداد طلبهما ومميجيما،
وظلا مدام هلس السنوات شمدت الجامع
اً

لها جانهر ممافقمها ووحهداهما وممهبماهمها فهي مجهالي البحهل الهعليمهي والهنميه المجهمعيه  ،ظهالوة ظلها ظال اهمها

الوطني واإل ليمي العالمي .

هضع الجامع ظدداً كبي اًم من الممهبمات العلمي ههوفم فيما أفضل الجم ة العلمي الال م للدماس العلمي

واجهماو الهجهامر لها جانهر الد امسه النمميه  ،وهحهمص الجامعه ظلها هحهديل ممهبماهمها بشهكل مسههمم ،وهعنهي
باسهمداع وسائل الهكنولوجيا في العملي الهعليمي  ،وهمهع ايهماماً ماصاً بهوسيع اسهمداع الحاسور ،وهوفم الجامع

ظهدداً كبيه اًم مهن ممهبه امت الحاسهور لمدمه العمليه الهعليميه والبحهل العلمهي ،كمها هقهدع الجامعه لطلبهمها مدمه

اإلنهمنهت لهمكيهنمع مهن االهصهال بالمكهبهات وم امكه البحهال والحصهول ظلها المعلومهات مهن ممهله

وهقدع المكهب مدماهما للطلب والباحبين حيل يهوفم بالجامع ظدد كبيم من المواد العلمي الممهلف .

المصهادم،

)<http://www.iugaza.edu.ps/ar/AboutIUG/Default.aspx>(15/3/2014

 2.2.7.4.2عمادة التعليم المستمر وخدمة المجتمع بالجامعة االسالمية

ظمادة مدم المجهمع والهعليههع المسههمم هأسسهت سهن  1994ع كنافههذة للجامع ه اإلسالمي ه ظلها المجهمههع

الفلسطين ههي .ولقههد بههدأت العمههادة أنشطهه ههما كممك ه هههدمير يقههوع بهنمي ههع ظه ههدد مههن الههدومات الممني ه ه والمهمي ه ه ة والهههي
همهد

لا مفع كفههاوة المهدمبين ممنياً واكسابمع الممامات العملي لا جانر المعمف النممي ولقهد هوجهت نجاحاهمها

في مجال الهدمير بهنفيذ مشموع همكهين باظهباميها أفضهل مؤسسه ههدمير ظامله فهي طهاع وه ة .بهع أمهذت العمهادة

فهي الهوسههع مههع المحافمه ظلهها نفههس اليههدا
المهاح .

وهوسههيع اظهدة المههدمات المقدمه ظههن طميههق االسهههفادة مههن الفههمص

وبعد النجاح في مدمات الهدمير والهأييل هوجمت العمادة لا جانر المشموظات الهنمويه وحمصهت ظلها

الهواصل مع المؤسسات المانحه ومؤسسهات المجهمهع المهدني العامله فهي الضهف الامبيه و طهاع وه ة؛ حيهل امهت
العمههادة بهنفيههذ العديههد مههن المشههموظات الهنمويه فههي مجههاالت مهعههددة وممجههت العديههد مههن المهميه ين الههذين أصههبحوا

فيمهها بعههد ههادة لمؤسسههات المجهمههع المههدني وهميه وا فههي مدم ه مجهههمعمع ومؤسسههاهمع .حمصههت العمههادة ومنههذ اليههوع
الول ظلا اسهاالل الموامد الماديه والبشهمي المهاحه اسههاالال أمهبال وسهممت كافه اإلمكانيهات والممهبهمات وومش

العمل والكفاوات العلمي في الجامع من أجل هنمي وهطويم دمات المجهمع المحلهي بهالهمكي ظلها الجهودة العاليه

والشههفافي والالممك ي ه  .ولقههد اظهمههدت العمههادة فههي هوسههعما ظلهها هقيههيع سههنوي لنشههطهما وهطههويم مسهههمم لنممهمهها

اإلسهماهيجي .
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ولقد حمصت العمادة ظلا اسهممام مسيمة الهمي والعطاو فأنشأت دائمةالمشاميع والهدمير الهي هعهبم النهواة

الساسي للعمادة وهقدع الدائمة مهدمات الههدمير والهأييهل فهي مجهاالت ظديهدة منمها هكنولوجيها المعلومهات ،الممهامات
اإلدامي ه والهنموي ه  ،اللاههات ،الد امسههات االسهشههامي  ،مجههال الصههح  ،مظاي ه الطفههل ،المياض ه  .كههذلس هههع فههي صههي

 2008ع افههههاح معمههد اللا ه االنجلي ي ه

وذلههس لمدم ه طلب ه الجامع ه والمجهمههع المحلههي مههن أجههل هههوفيم نوظي ه

هدمير وهعلهيع ظاليه لمسهاظدة طلبه الجامعه وويميها مهن طلبه جامعهات طهاع وه ة ،وكهذلس بنهاو هدمات المهومفين

الحكوميين ،العاملون في المنممات ويم الحكومي والمنممات الدولي والفماد.

كذلس هع نشاو ممك الهقنيات المساظدة للمكفوفين من طلب الجامع اإلسالمي بشماك ودظع أساسي من

مؤسسه ه ك ههويكم ض ههمن بمن ههامج الش ههبار الفلس ههطيني .ويعهب ههم ممكه ه الهقني ههات المس ههاظدة ي ههو الول ظل هها مس هههوى
جامعات فلسطين الذي يطوع الهكنولوجيا السهمداع المكفوفين لمساظدهمع في الدماس الجامعي .
كههذلس هههع نشههاو وحههدة لمدم ه وهأيي هل الم هميجين وااليهمههاع بشههئونمع وذلههس بمههد

الهواصههل مههع مميجههي

الجامع ه والمشههامك فههي هفعيههل دوميههع الميههادي فههي المجهمههع الفلسههطيني ،وكههذلس بضههمومة هع ي ه العال ه واسهههممام

الهواصل معمع ،ومهابع ضايايع ومظاي شئونمع ومصالحمع.

بههع امههت بهطههويم بهمامج الههدبلوع الممنههي والهنميه المجهمعيه وذلههس بطههمح العديههد مههن بهمامج الههدبلوع الممنيه

المهمصص ضمن معمدالهنمي المجهمعي ومن يذه البمامج دبلوع اللا اإلنجلي ي لوماض ممني  ،الدبلوع الممني
المهمصههص فههي الهمجمه  ،الههدبلوع الممنههي المهمصههص فههي دامة منممههات المجهمههع المههدني ،باإلضههاف لهها الههدبلوع

الممني المهمصص في العلوع المالي والمصمفي  ،الدبلوع الممني المهمصص في السياح والسفم ،والدبلوع الممني
المهمصص في الهجامة المامجي وادامة الظمال الدولي وال الت مسيمة العطاو مسهممة.

الرؤيــة :اإلنسههان يههو أيههع بههموات الههوطن ومههن أجل ه نطمههل لكههي نكههون ممك ه ا للهعلههيع المسهههمم المهمي ه والبحههول

هحول مجهمعنا لا مجهمع ائع ظلا المعمف .
واالسهشامات الكفيل في أن ِّ
الرسالة :نحهو شهماك مهميه ة فهي ظمليه بنهاو هدمات اإلنسهان الفلسهطيني مهن مهالل الههدمير المسههمم بحله ممنيه
ونوظي في امهيام البمامج الهدميبي .

األهداف:

هسعا العمادة لا هحقيق مجموظ من اليدا

ومنما:

 هأييل كوادم هنموي وادامي ومجهمعي هادمة ظلها المشهامك فهي ظمليه البنهاو ومها ههطلبه يهذه العمليه مهنمبمات ويم هقليدي في ممهل

المجاالت.

 ضههاف لهها دظههع ومفههد المؤسسههات الحكومي ه ومؤسسههات المجهمههع المههدني الفلسههطيني بالمصههادم البش هميالمدمب والمؤيل للمسايم في هحقيق وانجاح بمامج الهنمي .

 -مفهع كفههاوة العههاملين مهن ممهله

القطاظههات ظبههم ه ويهديع وصههقل ممههامهمع و هدماهمع اإلداميه الممهلفه مههن

مالل اطالظمع ظلا أحدل ما هوصلت لي المعام المهمصص الحديب .
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 -ه ويد العاملين والكوادم البشمي الممهلف بالطم والمنمجيات الهي هؤيلمع للهعليع والهطويم ذاهياً.

 ه ويد المميجين بمعام وممامات هطبيقي  ،ضاف لا معلومهات ظلميه نمميه لهحقيهق هناسهر مهع حاجهسههوق العمههل مههن المهميجين المههؤيلين الجههاي ين لالنمهماط فههي سههوق العمههل والقههدمة ظلهها المسههايم الفاظله

والنشط في هحقيق الهنمي الشامل .

 هع يه ه الهع ههاون ب ههين المؤسس ههات الكاديميه ه الفلس ههطيني الممهلفه ه م ههن جمه ه ومؤسس ههات المجهم ههع الم ههدنيواليلي المحلي من جم أممى لوضع وبناو مؤي هنموي سهماهيجي للحال الفلسطيني .

)</http://csced.iugaza.edu.ps>(13/3/2014

 2.2.7.4.3إدارة شؤون تكنولوجيا المعلومات في الجامعة اإلسالمية

أوالً :نشأة وتطور إدارة IST

هعهبم هكنولوجيا المعلومات ) (Information Technology -ITظصر مئيسي في ظمهل الجامعه  ،حيهل

هسهايع فهي هوميه

الهقنيه الحديبه لمدمه العمليه الكاديميه وهسهاظد اإلدامة العليها فهي اهمهاذ القه اممات مهن مهالل

هقهديع اإلحصهائيات والهدالالت ،ويهي ظنصهم حيهوي ويهاع فهي الجامعه حهها هسههطيع مواكبه الهطهوم السهميع فهي
مجال الهمه والهقنيات الحديب في المجاالت الكاديمي واإلدامي .

همهلهس هكنولوجيها المعلومهات أيميه كبيهمة فهي الجامعه اإلسهالمي وذلهس مهن مهالل الميكليه اإلداميه الماصه

بهكنولوجيها المعلومهات فهي الجامعه حيهل أنه يوجهد منصهر بمسهما " نائهر الهمئيس لشهؤون هكنولوجيها المعلومهات
والعال هات المامجيه " ،والهذي يقهوع بهالهمطيط واإلشه ام

وهطهويم هكنولوجيها المعلومهات وههوفيم الهقهاميم المهعلقه

بهكنولوجيها المعلومهات لمئاسه الجامعه  ،باإلضهاف لها وجهود مسهاظد لنائهر الهمئيس لشهؤون هكنولوجيها المعلومهات

ومديم شئون ( ITإدارة شئون تكنولوجيا المعلومات والعالقات الخارجية ) 2:2014،

بدأت هلس اإلدامة ظملما ظاع  1997ع هحت مسما ممك الحاسور ،وكانت أولها ممامه نشهاو وهمكيهر

شهبك الحاسهور فهي الجامعه  ،وههع هوصهيل مبهاني الجامعه القائمه فهي ذلهس الو هت بشهبك مهن كوابهل الليها
الضوئي وبأحدل الهقنيات المهاح في و هما.

ونمه ام للهطهوم السهميع والمسههمم لمجهاالت  (Information Technology( ITوهأبيميها المباشهم ظلها

نجهاح وهميه العمهل الكهاديمي فهي الجامعه  ،فقهد امههأت دامة الجامعه ضهمومة اسههحدال وانشهاو دامة هكنولوجيها
المعلومات وذلس فهي نمايه العهاع  2004ع ،لهكهون الجمه الههي هقهوع بهالهمطيط والهنفيهذ واإلشه ام
الموم المهعلق بهكنولوجيا المعلومات في الجامع .

ثانياً :مهام إدارة  ISTشؤون تكنولوجيا المعلومات

والمهابعه لكافه

منذ نشاو أول ممك للحاسور ظاع  ،1997حها يومنا يذا ،هطومت المدمات الهي يقدمما الممك وا داد ظدديا،
وأصبحت اإلدامة هقوع بعدد كبيم من المماع والمدمات ،نومد فيما يلي أيمما:
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-1دظع مسال الجامع الكاديمي والمجهمعي ووضع االسهماهيجيات وهحديد السياسات المهعلق بمجال هكنولوجيا

المعلومات في الجامع ووضع المطط الهنفيذي لما.

-2دظع مسال الجامع فيما يهعلق بالمجهمع المحلي وذلس بهقديع المبمات والمدمات في يذا المجال.
-3الهحول الكامل من اإلدامة الهقليدي لا اإلدامة اإللكهموني ظبم نماع معلوماهي شامل.

-4أهمهه نمهع العمهل اإلداميه فهي الجامعه بصهومة كامله ظبهم ههوفيم اظهدة بيانهات ممك يه ومهن مهالل هصهميع

وهنفيذ الهطبيقات الحاسوبي الممهلف .

-5هطهويم وهنفيهذ وادامة مشهاميع البنيه الهحهيه الساسهي لهكنولوجيها المعلومهات فهي الجامعه وههوفيم المهدمات

المهعلق بما.

 -6نشاو أول حاضن هكنولوجيا في طاع و ة الحهضان أصحار الفكام الممي ة واإلبداظات الشاب .

-7هوفيم المدمات الفني واالسهشامي من مالل لجان ممهص في مجاالت (Information Technology( IT

والهعامل معما

 -8مهابع آمم الهطومات في مجال (.(Information Technology IT
-9الهدمير الميداني للطالر والطالبات في دوائم وممهبمات دامة .(Information Technology(IT

-10دظع العملي الهعليمي في المنايج الكاديمي والبحل العلمي من مالل هقديع الحلول الهقني المناسب .
-11دظهع وهوجيه بمنهامج الهعلهيع اإللكهمونهي وذلهس بالهنسهيق مهع الشهئون الكاديميه لهعمهيع المنفعه لألكهاديميين

والطلب .

 -12يادة الهفاظل بين الكاديميين والطلب ظبم وسيط هفاظلي مبل البميد اإللكهموني وصفحات الوير.
-13هنمي معام وممامات الكاديميين في مجال .(Information Technology(IT

-14ههوفم المهدمات الكاديميه المسهاظدة مبهل المكهبه اإللكهمونيه  ،الممهبهمات ،مهؤهممات الفيهديو وصهفحات

اإلنهمنت الماص بالمدمسين والطلب .

-15دظهع وهأييهل مميجهي الجامعه مهن مهالل هطهويم بهمامج هحسهين فهمص الحصهول ظلها العمهل فهي المجهاالت

الهقني مبل بمامج الحاضن الهكنولوجي وويميا.

-16مبط موا ع الجامع الممهلف لكهمونياً وهوفيم البه اممج الممهلفه والمهدمات اإللكهمونيه للطلبه والعهاملين ظهن

طميق اإلنهمنت) .هقميم دامة شؤون هكنولوجيا المعلومات )3:2013،IST
ثالثاً :مجاالت عمل إدارة شؤون تكنولوجيا المعلومات IST

هعمل دامة شؤون هكنولوجيا المعلومات في الجامع اإلسالمي في ظدة مجاالت ما بين أكاديمي وادامي ويي:

-1المجـال األكـاديمي :دظهع بهمامج الكليهات فهي مجهال هكنولوجيها المعلومهات ،وههوفيم المهدمات الكاديميه

اإللكهموني للطلب والمومفين  ،باإلضاف لا دظع وهأييل مميجي الجامع .

-2المجـال اإلداري :أهمهه نمهع العمهل اإلداميه فهي الجامعه  ،ههوفيم اإلحصهائيات الال مه لهدظع ظمليه اهمهاذ

الق اممات وهنمي ممامات اإلداميين ظبم الدظع الفني المهواصل وومش العمل.
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-3المجال الخدماتي :مبط موا ع الجامع الممهلف لكهمونياً ،هوفيم البمامج الممهلف والمدمات اإللكهموني للطلب

والعاملين ظن طميق اإلنهمنت ،هقديع المدمات الفني في الشهبكات وصهيان الممهبهمات وأجمه ة الحواسهير الماصه
بالعاملين.

-4المجال التنموي المتعلق بالمجتمع واألعمال :منما ظلا سبيل المبال الهعاون مع المؤسسات المحلي والدوليه

من أجل هنفيذ المشاميع الممهلف في هكنولوجيا المعلومات ،كذلس هقديع المدمات االسهشهامي فهي مجهال هكنولوجيها

المعلومات للمؤسسات المحلي واإل ليمي  ( .هقميم دامة شؤون هكنولوجيا المعلومات )7:2013،IST
رابعاً :البنية التحتية إلدارة شؤون تكنولوجيا المعلومات والعالقات الخارجية

يعمهل فهي دامة شهؤون هكنولوجيها المعلومهات  )36( ISTمومفهاً مهن ضهمنمع نائهر الهمئيس لشهئون IT

( ،(Information Technologyوهحههوي ظلها ) )6دوائهم ،وههنهوع ومهائ
وهجمي البني الهحهي لهكنولوجيا المعلومات.

كهل دائهمة بحيهل ههكامهل فهي هقهديع

ههكون البني الهحهي إلدامة  ISTمن المكونات الهالي الموضح في الجدول الهالي () 5.2
)جدول( 5.2

مكونات البنية التحتية إلدارة شؤون تكنولوجيا المعلومات في الجامعة اإلسالمية
النوع

العدد

أجم ة حاسور

1900

مادع ممك ي

5

مادع شبك

18
30ميجا

مط نهمنت
مو ظات الشبك

202

نقاط الشبك

4992

الجم ة المهصل بالشبك

1450

المباني المهصل بالشبك

11

أجم ة بوابات نهمنت

2

أجم ة حماي

1

المشهمكين بمدم البميد اإللكهموني من المومفين

1389

المشهمكين بمدم اإلنهمنت من المومفين

565

المشهمكين بمدم البميد اإللكهموني من الطلب

8284

المشهمكين بمدم اإلنهمنت من الطلب

575

طابعات لي م

400
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30

ماسحات ضوئي

1400

U.P.S

جامي العمل بمشموع همكير

شبكات السلكي

Y-MAXشبك
VOIP
SMS

Live Broadcasting

هقنيات أممى

Web conferencing
Video conference

المصدم< http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/stats.asp>(13/3/2014,5:43) /

 2.2.7.4.4تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في الجامعة اإلسالمية

 -1يعهبم مشموع حوسب اإلجماوات اإلدامي في الجامع اإلسالمي المشموع الكبم طموحا لدى الجامع في

الهحول نحو اإلدامة اإللكهموني  ،ويو الكبم حداب مقامن مع با ي الجامعات يد الدماس  ،ويمكن اإلطالع ظلا
هفاصيل يذا المشموع من مالل مو ع الجامع )(http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/BPM.asp

 -2هع نجا هحليل النماع للمشموع ،وجهامي العمهل ظلها ظهداد البهمامج الال مه للهنفيهذ ،ظلمها أن بعضهما جهاي

فعهال فيمها يهعلهق بهبعض ومهائ
الذاهيه

ادامة المهوامد البشهمي الكهمونيهاً  E-HRMوجهامي اسههمدام مبهل نمهاع المدمه

 ،ESSالم امسهالت اإللكهمونيه  ،الحضهوم واالنصه ام  ،االسههقطار اإللكهمونهي ،هقهديع طلبهات الهوميه

لكهمونياً ونماع هقييع الداو اإللكهموني.

-3هشهم دائهمة الجهودة ظلها مطابقه النممه الجهاي ة مهع معهاييم الجهودة الههي وضهعهما و امة الهمبيه والهعلهيع

العالي ،وهقدع النصائل لدائمة هكنولوجيا المعلومات في مماحل الهطويم والهنفيذ.

-4يهع الهعهاون والهنسهيق مهع دائهمة شهئون المهومفين ومهع اظهادمة شهؤون هكنولوجيها المعلومهات  ISTللوصهول لها

نماع مهكامل إلدامة الموامد البشمي لكهمونياً.

-5هقوع الدوائم الممهلف بطلر بمامج مالئم لعملما ،ويهع الهنسيق بمذا المصوص بين هلس الدوائم ودائمة الجودة

ودائمة شؤون هكنولوجيا المعلومات .IST

-6هع نشاو دائمة أمن المعلومات حديبا ،حها ههالوع مع ضمام المشموع الم مع هنفيذه.
-7البنيه الهحهيه مهن هجميه ات ومعهدات هعهبهم مهن وجمه نمهم ممهصهي هكنولوجيها المعلومهات كافيه لهنفيهذ يهذا

المشموع.

-8هوفم مكانيات الهعلع اإللكهموني والهدمير اإللكهموني في الجامع .
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-9يقوع ممك الهعليع اإللكهموني بنشم بمامج هدميبي وهعليمي للمومفين ظن طميق مو ع. Moodle

-10ما الت ظملي الهدمير ظن بعد لمومفي الجامع باسهمداع وسائل الهكنولوجيا واالهصال ويم مفعل  ،حيل
لع يعقد الممك سوى دومة واحدة ظن طميق المؤهممات الممئي ) . ( Video Conference
-11يوجد هوج لالسهعان بالمصادم المامجي في بعض مماحل المشموع.

-12االسهفادة من هجامر الجامعات الممى في مجال حوسب اإلجماوات اإلدامي .
خاتمة:
كههان يههذا ظمضهاً مفصهالً حههول وا ههع اإلدامة اإللكهمونيه فههي دوائههم الهعلههيع المسهههمم بالجامعههات الفلسههطيني (جامعه

ال يهم ،جامعه ال صها ،الجامعه اإلسهالمي ) ،وذلههس لهوضهيل مههدى العمهل الحبيههل مهن بههل يهذه الجامعههات ظلهها
مواكبه ه الهط ههومات الهكنولوجيه ه وادم ههال أح ههدل الجمه ه ة والمع ههدات بم هها يهواف ههق م ههع احهياجاهم هها وبم هها يهناس ههر م ههع

امكانياهمهها المالي ه  ،وذل هس ن دل ظلهها شههيو فيههدل ظلهها حههمص مؤسسههات الهعلههيع العههالي مهمبل ه بالجامعههات ظلهها
الم ي بالهعليع المسهمم ودفع الشماص لإللهحاق ببمامج الهدميبي لما لديما مهن ناظه أن مبهل يهذه البهمامج هم ها

بالمجهمع الفلسطيني ككل لمواكب الهطومات العالمي المهسامظ .
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ثالثاً -:برامج التدريب

 2.3.1تمهيد

هعهبهم ظمليه الههدمير والهنميه اإلداميه للعههاملين بالمؤسسه احهدى الومهائ

وال همهل

المامه إلدامة المهوامد البشهمي ،

أيمي الهدمير وضمومه بالنسب للمؤسس الكبيمة أو الصايمة ولكن يذه المؤسسات ممهلف الحجع ظادة

مهها ههمههذ أسههالير مهباين ه النجهها مهطلباهمهها مههن الهههدمير فهسهههطيع المؤسسههات الكبي همة أن هههوفم بإمكاناهمهها الذاهي ه
أجمهه ة دامليه ه لله ههدمير ،ونج ههد أن المؤسس ههات المهوس ههط والص ههايمة هعهم ههد ف ههي ه ههدمير الع ههاملين بم هها ظل هها م امكه ه
ومؤسسات الهدمير المهمصص مام المنشأة.
ويعهبههم الهههدمير فههي ظصهمنا الحههالي موضههوظاً أساسههياً مههن الموضههوظات ذات اليميه الماصه فههي اإلدامة
نم اًم لما ل مهن امهبهاط مباشهم بالكفايه االنهاجيه لي مؤسسه  ،فقهد أصهبل يحههل مكهان الصهدامة فهي أولويهات ظهدد
كبيههم مههن الههدول الصههناظي بشههكل ظههاع والههدول الناميه بشههكل مههاص؛ لنه أحههد السههبل المممه لملههق جمهها صههالل
للدوله وسههد العجه والقصههوم فههي الكفايههات البشهمي لهحمههل أظبههاو الهنميه اال هصههادي واالجهماظيه فههي يههذه الههدول،
ويم ههد

اله ههدمير ل هها ه وي ههد المه ههدمبين بالمعلوم ههات والمم ههامات والس ههالير الممهلفه ه المهج ههددة ظ ههن طبيعه ه ظملم ههع

وهحسين وهطويم مماماهمع و دماهمع ومحاوله هاييهم سهلوكمع واهجايهاهمع بشهكل ايجهابي وبالههالي مفهع مسههوى الداو
والكفاوة االنهاجي بما يعود بالنفع ظلا المنمم وأفماديا العاملين بما( .ياوي ) 29:1993 ،
وهعهبم وميف الهدمير مكمل لوميف االمهيام والهعيين؛ فال يكفي أن هقوع ادامة الموامد البشمي باسهقطار
وامهيام وهعيين العاملين ،وانما من الضمومي أن يعقر ظملي االمهيام والهعيهين ظهداد بهمامج هدميبيه هسهاظد ظلها
هطويم و يادة ممامات العاملين وهحسين دماهمع ظلا أداو الظمال المسهندة الهيمع ،ذلهس لن اإلنسهان البشهمي شهأن
فههي ذلههس شههأن ظناصههم االنههها المههمى والدوات والجمه ة مههبال يحههها

لهها المظايه والهطههويم وفقهها لمطههط وبهمامج

محههددة ،وههمبههل يههذه المظاي ه للعامههل البشههمي ف هي مسههاظده ظلهها اكهسههار الجديههد والمعههام وه ويههده بالسههالير
الجديدة لداو الظمال وصقل مماماه في هنفيذ ما يعمد لي من واجبات ومسؤوليات( .ديمي)251 :2011 ،
لذا فان الهدمير ج واً ال يهجه أ مهن الهنميه اإلداميه وواحهداً مهن مهدمالهما وال يمكهن أن ههحقهق يهذه الهنميه
مههالع يكههن ينههاس طههام موحههد مهناسههق لكههل مههدامل الهنمي ه اإلدامي ه المههمى مههن هنمههيع واظههادة وهحههديل لألنمم ه
واللوائل وهبسيط وهطويم اإلجماوات والسالير المهبع .
ونم ام للدوم الماع الذي يلعب الهدمير في هنمي الموامد البشمي وظال ه بموضوع الد امسه سهيهع همصهيص
يههذا المبحههل مههن يههذا الفصههل للحههديل ظههن مفمههوع الهههدمير وأيداف ه وايميه ه وأسههاليب والهوسههع فههي د امس ه جوانب ه
الممهلف .
71

 2.3.2مفهوم برامج التدريب
هعهبهم محاوله وضهع مفمهوع واضهل للههدمير أمه اًم فهي وايه اليميه حيهل أن الهحديهد الواضهل لمفمهوع
الهدمير يعهبم أساسا موضوظيا لهمطيط النشاط الهدميبي والعملي الهدميبي بممهما ويمبل مصد ام أساسياً في ظملي
مهابع وهقييع الهدمير.
ويعمفه ه كشه هواي( )2006بأنه ه  " :العمليه ه اله ههي ي هههع م ههن ماللم هها هعل ههيع الش ههماص ،واظط ههائمع المعمفه ه أو
السلوس الال ع حهها يهمكنهوا مهن هنفيهذ مسهئولياهمع مهن مهالل المقهاييس المطلوبه  .وهمهله

يهذه العمليه ظهن ظمليه

الهعلههيع ،الهههي يهههع مههن ماللمهها هوصههيل معمفه ظامه ظههن موضههوع معههين ،وذلههس لنه يهههع الهمكيه مههن مههالل ظمليه
الهدمير ظلا المهطلبات المحددة للوميف "( .كشواي)118:2006،
فالهدمير يو نشاط هعليمي منمع ل القدمة ظلا هحسين مسهوى انجا الفمد ظن طميق حدال هاييم في
د امهه المعمفيه وسهلوك ومما امهه ويهضهمن الههدمير هعلهيع الفهمد ممهامات جديهدة أو هحسهين فهي ممهامات موجهودة
والعمل ظلا هطويميا لمواجم مهطلبات العمل الحالي والمسهقبلي
ويشيم كل من الاالبي،العهاممي( )2005الها أنه  ":مهن المفههمض أن هنمهم المؤسسه لها بهمامج الههدمير
لكونما أنشط ممم هع

من دماهما ظلا المدى البعيد وأنما همبل اسهبما اًم في الصهول المعمفيه الههي أصهبحت

أساس المي ات الهنافسي لألظمال ويذا يلفت اإلنهباه الا أن يهذه النمهمة هنهأى بالمؤسسه ظهن النمهمة صهيمة المهد
لنشهط الههدمير لكونمها همبهل كلفه يجهر العمهل ظلها همفيضهما وان هع يه أنشهط الههدمير هعمهل ظلها هنميه
الممامات وبناو القيادات المسهقبلي الهي هحهاجما المؤسس وهنعكس بالهالي ظلا ما يحهاج المجهمع بالنهيج ويذا
مها يهدظو المجهمهع الها النمهم لها المنممه ظلها أنمها ممكه معمفهي يسهايع فهي اإلضهاف والهطهويم الها المجهمهع".
(الاالبي،العاممي)58 :2005،
كمهها ويعمف ه ( Dessler(2008ظلهها أن ه " :ظملي ه اكسههار المههومفين الجههدد الممههامات الساسههي الال م ه
إلنجا الظمال") Dessler,2008:294( .
ويعمفه ظبهد الويههار(  )1991بأنه " :ظمليه منممه مسههممة محوميها الفههمد فهي مجمله  ،همههد

لها حههدال

هايمات محددة سلوكي وفني وذيني لمقابل احهياجات محددة حالي أو مسهقبلي  ،يهطلبما الفمد والعمل الهذي يؤديه
والمؤسس الهي يعمل فيما والمجهمع الكبيم"( .ظبد الويار)19:1991 ،
ومما سهبق يمكهن القهول أن المقصهود ببهمامج الههدمير يهي النشهط الههي مهن ماللمها يمكهن كسهار الفهماد
المعلومات والمعام المهعلق بالظمال وأسهالير الداو المبهل فيمها ،وصهقل الممهامات والقهدمات الههي يهمهعهون بمها
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وهمكيههنمع مههن اسهههبمام الطا ههات الهههي يمه لونمهها ،باإلضههاف لهها هعههديل السههلوس وهطههويم أسههالير الداو مههن أجههل
هاح م يداً من الفمص للهحسن والهطوم وهأمين الوصول لا اليدا

المنشودة.

ومههن الهعميفههات المهعههددة والمهنوظه الهههي سههبق وأن ذكمنايهها فإنه يمكننهها القههول ن ينههاس وجمهههي نمههم فههي
أيدا

الهدمير:
 -1النظرة التقليدية في التدريب /همك ظلا ه ويد الفماد بالمعلومات والممامات الساسي الهي هسهاظديع

ظلا هفمع المشكالت اإلدامي وايجاد الحلول المناسب لما.
 -2النظرة السلوكية فـي التـدريب /وهمكه ظلها ظمليه اإلظهداد النفسهي والمعنهوي للمههدمبين بالشهكل الهذي
يجعلمع أكبم هكيفاً مع ظمليات الهاييم في السلوس واالهجايات.

 2.3.3العوامل المؤثرة على تنظيم برامج التدريب
مههن المشههموم أن ظمليه الهههدمير همهل ه

مههن مكههان لهها آمههم حسههر البيئه والفئه المسهههمدف  ،وذلههس طبق هاً

لمجموظ من العوامل يمكن يجا يا فيما يلي :
أوال  /طبيعة النشاط  :حيل أن دمج هنوع النشاط أو مدى همابل النشط الهي هقوع بما المنممه يهؤدي
لا هأبيم حجع وكيان دامة الهدمير بمدى الهنوع في النشاط.
فمن مالل االطالع ظلا هقاميم الدومات الهدميبي السنوي في أي مؤسس ولعدد من السنوات يهضل يهذا
الهنهوع والهعهدد الهذي يهطلهر معه دامة هدميبيه نشهط وملمه بجميهع أوجه النشهاط الههي ههطلبمها العمليه الهدميبيه ،
فالهدمير في الجامع مهنوع لدمج ههطلر همصصاً كامالً وبياناً واضحاً في أنشط دامة الههدمير فمنهاس الههدمير
اإلدامي والهنمي اإلدامي كبمنامج هطويم أداو وممامات القيادات اإلدامي وبمنامج الشئون القانوني وبمنامج الهدمير
الممني لدوائم اإلسكان والمدمات مبل دومات همطيط الحدائق الجامعي ( .هوفيق )162 : 2002،
ثانيـا  /إيمـان اإلدارة العليـا وقناعتهـا بأهميـة التـدريب :حيهل أن ناظه اإلدامة العليها ي يهد مهن يمه يهذا
النشاط ويفضي ظلي و نا همجيحيا أظلا من النشط المهمى ولهذا يههأبم بطبيعه الهبعيه اإلداميه لنشهاط الههدمير
ودمج المسهوى اإلدامي ل بدمج يمان المسئولين في المنمم بمذا النشاط من ظدم حيل الهكهمل جمود الفماد
ال ذا كهان ينهاس هأييهد مهن اإلدامة العليها لهسهميل ممهاممع  ،فهي حاله اإليهمهاع بالههدمير ظلها مسههوى حهدى
المنممات العام أو الماص فقد يهع نشهاو م امكه هدميبيه

وهكهون لمها يمه اظهباميه يامه  ،ومصوصهي مهميه ة

وهمهبط هنميميا مع احد أشماص السلط العليا في يذه المنممات والبا (ظسا

)38: 2000،

ثالثـا  /كفـاءة هيئـة التـدريب :هههأبم مكانه النشهاط الههدميبي بالمؤسسه بمهدى كفهاوة القهائمين ظلها يهذا
النشاط ومدى دمهمع ظلا هباع السلور العلمي في همطيط الهدمير وهنميم ومهابع نهائج حيل ان في حال
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ضع

هدمات القهائمين ظلها دامة الههدمير اإلداميه والشمصهي يهؤدي الها انميهام مكانه الههدمير الهنميميه دامهل

المؤسس ( .هوفيق )163 : 2002،
رابعـا  /اإلمكانيـات الماديـة :ن ههوفم اإلمكانيهات الماديه والهسهميالت المسهاظدة للعمليه الهدميبيه يهؤبم
بالهأكيهد ظلها مكانه وييبه وييئه يهذا النشهاط الحيهوي اي اإلمكانيهات المسههمدم فعهالً فهي نطهاق هنفيهذ اليهدا
الهدميبي وليس المقصود ا هناو مماك هدميبي مهمصص دون أن يكون يناس االسهمداع المبهل للطا هات المهاحه
بمها وحهها هكهون العمليه الهدميبيه محققه ليهدافما فيجهر أن هكهون يهذه اليهدا
هحقيقمها أي أن هكهون يهذه اليهدا

واضهح ومحهددة ووا عيه يمكهن

أيهدافا هعليميه هعمهل ظلها امهصهام الفجهوة مهابين مو ه

المههدمر مهن حيهل

المعلومات والممامات واالهجايات وبين الوضع الذي نهطلع لي بعهد هعهمض المههدمر لمهذه المبهمات الهدميبيه وان
ابله للمالحمه والهقيهيع أي أن ههنص ظلها نههائج يمكهن ياسهما وأن هبهعهد ظهن العموميهات

هكهون يهذه اليهدا

والاموض وانسجامما مع سياسات وأيدا

المنمم ومؤيهما( .هوفيق )163 : 2002،

 2.3.4أهداف التدريب
اله ههدمير ي ههي الااي ههات اله ههي يس ههعا اله ههدمير ل هها هحقيقم هها ،وي ههي ظب ههامة ظ ههن نه ههائج يج ههمي

هعهب ههم أي ههدا

(أو اليدا ) مهن الههدمير فإنه يعهبهم

همكنا من هحديد المد
هصميمما وا ماميا بل البدو في ظملي الهدمير.فإذا ِّ
هحقيقاً لمطوة ممم نحو فمع السالير والوسائل الهي من ماللما يهع الوصول لا مبل يذه اليدا .
و يمى الطعاني ( )2010أن للهدمير أيدا

هسعا المؤسس الا هحقيقما في سبيل هحقيق أيدا

للمؤسسه يمكهن الهعبيهم ظنمها دائمها بمعهاييم سهلوكي وا هصهادي و هد صهن
مجموظات أساسي ممهب همهيبا يمميا وحسر أيميهما.

الشكل ()9.2

التصنيف الهرمي لالهداف التدريبية.



المصدم (الطعاني)43: 2010 ،
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هلهس االيهدا

أكبم

الهدميبيه الها بالبه

واليدا

العاديه يهي اليهدا

الههي هسهاظد الهنمهيع فهي االسههممام بمعهدالت الكفهاوة المعههادة ،وهعمهل ظلها دظهع

الق اممات والممهامات المهاحه دون هحقيهق االنطهالق بمهذه الكفهاوة أو القهدمات الها مجهاالت ويهم ظاديه  ،أمها أيهدا
حهل المشهكالت فهإن ومضهما الهمئيس يهو الكشه

ظهن مشهكالت محهدده هعهاني منمها المنممه  ،بهع هحليهل أسهبابما

ودوافعما وبالهالي هصميع العملي الهدميبي من أجل هوفيم الممو

ايجاد حلول لما  .أما بالنسب لأليدا
حيهل أنمها همهد

المناسب للهالر ظلا هلس المشكالت ومحاول

الهدميبي واالبهكامي أو االبداظ فهعهبم من أظلا مسهويات المماع الهدميبي

الها هحقيهق نههائج ويهم ظاديه مبهكهمة همهفهع بمسههوى االداو فهي الهنمهيع نحهو مجهاالت وافهاق لهع

الهنمهيع بالقيهاس الها الهنميمهات المهمى أو الممابله .

يسبق الهوصل اليما وهحقق بهذلس هميه ام واضهحا فهي مو ه

(الطعاني)43: 2010 ،

ويس هههملص  )108( Odiorneظ ههدد م ههن الي ههدا

اله ههي هح ههاول المؤسس ههات هحقيقم هها م ههن وض ههع البه همامج

الهدميبي ؛ ويمكن اجمالما فيما يلي:


يساظد الهدمير ظلا هحسين مسهوى أداو الفماد ومن بع مفع الكفاوة االنهاجي .



هنمي معمف أفماد المؤسس و دماهمع الممامي واهجاياهمع في مجاالت أظمالمع.



هاييم سلوس الفماد لسد البامة بين الداو الفعلي ومسهوى الداو الممجو هحقيق .



ايجاد ظال ايجابي بين المؤسس وأفماديا مما يؤدي لا دمج مصلح كل منمما في الر واحد.



يساظد الهدمير في ظملي همطيط القوى العامل وهنميهما.



يعمههل ظلهها هحسههين المنههاخ العههاع للعمههل فههي المؤسس ه وهمكههين افماديهها مههن اإللمههاع بالجديههد فههي مجههاالت

العمل)Odiorne,2005:108( .

وهمى الباحب أن من األهـداف الرئيسـية للتـدريب  :-يهي هنميه وهاييهم سهلوكيات الفهماد لسهد الباهمة بهين

مسههوى الداو الفعلهي ومسههوى الداو المطلهور الوصهول ليه ومفهع مسههوى أداو الفهمد وهنميه مما امهه ومعامفه
واهجاياهه فيمها يهعلهق بميهدان ظمله وصهوالً الها ظال ه ايجابيه مميونه بهحقيهق أيهدا

المنممه واليهدا

الههي

يهطلع اليما الموم .

 2.3.5منظومة التدريب
يطلههق ظلهها مكونههات العملي ه الهدميبي ه "بالمنموم ه " ،أو الهمكيههر الههذي يهههأل

مههن مجموظ ه مههن الج ه او

المهدامل والمهفاظل مع بعضما ،وهمهبط بعال هأبم مسهممة ،ويؤدي كل ج و منما وميف محددة ال م للمنمومه

بأكملمهها .وههكههون العمليه الهدميبيه (المنمومه ) ،مههن أمبعه ظناصههم مئيسههي يههي المههدمالت والعمليههات والمممجههات

وذلس ظلا النحو الهالي:

أوالً :المدخالت:

يههي هلههس المفههمدات الهههي يهماد مضههاظما لعمليههات محههددة لهحويلمهها لهها شههيو أو ضههاف مصههائص جديههدة

ظليما ،ويناس بالب انواع من المدمالت:
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أ -المدمالت اإلنساني  :ههكون من كاف الفماد الذين يشهمكون في ظمليه الههدمير مهن مهدمبين ومههدمبين واداميهين
وفنيين ومساظدين.

ر -المدمالت المادي والمالي  :ههكون من الموال الال م لإلنفاق ظلا الهدمير ،واسههممام مماحله  ،مبهل المهاكن
الهي سيقاع فيما الهدمير ،وما هحهوي من اظات وأجم ة هدميبي .

 -المعلومات والفكام :ويي الجانر المعنوي للمدمالت ،ويشمل يذا الجانر بيانات ماص بالمنشهأة الههي يهأهي

منم هها المه ههدمبون -أي ههدافما ،ييكلم هها ،سياس هههما ،هاميمما،هطومي هها ،البيئه ه المحيطه ه  ،والم ههمو
والمفاييع الموجودة( .الع اوي)56 :2009،

الس ههائدة فيم هها ،والق ههيع

ثانياً :العمليات:

وهم هههص ي ههذه الممحله ه بنش ههاط الهدمير،والمعالجه ه الفعليه ه للمه ههدمر حه هها يمك ههن كس ههاب الص ههفات أو المص ههائص

المطلوب  ،وهقسع يذه الممحل لا بالب مماحل فمظي :
أ -الممحل ه الهحضههيمي  :ويههي هحديههد المههد

الهدميبي.

م هن الهههدمير فههي ضههوو هحديههد االحهياجههات الهدميبي ه وهقيههيع البمنههامج

ر -الممحل الهنفيذي  :ويي الهدمير الفعلي الذي يحدل في هفاظل بين المهدمبين حول موضوع الهدمير.
 -ممحله ه ه ه المهابعه ه ه ه  :وي ه ه ههي المهابعه ه ه ه المس ه ه هههممة لم امح ه ه ههل الهنفي ه ه ههذ للو ه ه ههو

(السكامن )85:2009،

ظل ه ه هها س ه ه ههيم البمن ه ه ههامج اله ه ه ههدميبي.

ثالثاً :المخرجات:

يههي هلههس الج ه او – المههدمالت اإلنسههاني والمعنوي ه والمادي ه  -الهههي سههبق وأن مضههعت لعمليههات محههددة

وأصبحت مممجات مهدامله ومهفاظله مهع بعضهما الهبعض .و هد يههأمم ممهوم المممجهات أي نههائج الههدميبلفهمة هد

هطههول او هقصههم هبعهاً لمجموظه مههن المههمو

البيئيه والهنميميه واإلنسههاني  ،او ههد يهحقههق بعضههما بدمجه ممهفعه ،

بينمهها يهحقههق بعضههما ا مههم بدمجه منمفضه  ،كهعميههق وظههي المهههدمبين بمشههكالهمع ،ومشههكالت منممههاهمع الهههي ههد

همم ههم ف ههوم انهم ههاو البمن ههامج اله ههدميبي .أم هها ي ههادة اإلنهاجيه ه فق ههد ال هه ه داد ف ههي الح ههال وانم هها بع ههد فهه همة م ههن اله ه من.
(الع اوي.)56 :2009،
رابعاً :البيئة:

ويههي مجموظ ه مههن المههمو

الهههي هحههيط بالمنمم ه بصههومة ظام ه  ،وبالعملي ه الهدميبي ه بصههومة ماص ه  ،وههههأبم بمهها

وهؤبم فيما ،ويمكن أن نقسع البيئ الا نوظين داملي ومامجي

أ -البيئ الداملي للهدمير وههكون من:

 -1الجانر اإلنساني :ممططي بمامج الهدمير والمهدمبين والمدمبين والمشمفين.
 -2الجانههر الهكنولههوجي :ويمبههل أسههلور الهههدمير وطههمق يصههال المعلومههات لهها المهههدمبين ،والدوات والهجمي ه ات

المسهمدم في الهدمير.

 -3النمم والقوانين :مبل شموط االلهحاق بالبمنامج الهدميبي.
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 -4العال ههات بههين أظضههاو العملي ه الهدميبي ه  :مههن مههدمبين ومهههدمبين وظههاملين ،كالعال ههات المسههمي بههين المهههدمر
والمشم ظلا الهدمير ،والعال ات ويم المسمي بين المهدمبين بعضمع بعضا.

 -5القههيع السههائدة فههي المنموم ه  :ويمبههل المفههاييع السههائدة بههين العههاملين فيمهها وبههين المهههدمبين والمههدمبين ،كالقههانون

والعمل الجاد( .الع اوي)63:2009،

ر -البيئ المامجي للهدمير :ويي المجهمع الذي يجمي في الهدمير ،والمؤسسات الهي يعمل فيما المههدمبون ،ومها
فيما من ممو

ويضي

سياسي وا هصادي واجهماظي وبقافي ونفسي وهعليمي وهكنولوجي ( .الطعاني)74:2002،

كامل ( )1994ظنص اًم خامساً أال وهو :التغذية الراجعة لنتائج التقييم:

وحها نسهكمل النماع المهكامل للهدمير ظلا النحو الذي أوضحناه حهها ا ن فهإن ظلينها أن نقهوع بالهاذيه الماجعه
أو العكسي لنهائج هقييع بمنامج الهدمير لكل من شامس في العملي الهدميبي حيل يؤدي ذلس لا:

 -1ياس نهائج االسهبمام في مجال الهدمير والحكع ظلا مدى فعالي يذا االسهبمام.

 -2هقديع الهاذي الممهدة أو العكسي ظن أداو المهدمبين والهي يمكن أن هسهمدع في بمامج هدميبي الحق .
 -3هحسين وهطويم بمامج الهدمير المسهقبلي ( .كامل)318: 1994،

 2.3.6األساليب التدريبية
همهل

السالير الهدميبي المهمذة بامهال

المد

من العملي الهدميبي نفسما حيل هصهل المؤسسه فهي

ناظاهما لا أن امهياميا البديل الهدميبي الفضهل مهن بهين البهدائل المهاحه فهي حهل مشهكل مها فهي العمهل اإلدامي
من أجل هحسين الوضع الحالي في المنمم والهذي يهطلهر هاييهمه لها الفضهل للوصهول لها يهادة فهي اإلنهاجيه
مهن مهالل مفهع كفهاوة الداو لهدى العهاملين لهديما وذلهس مهن مهالل هنميه ممهاماهمع وهاييهم سهلوكياهمع وهعهديلما بمها
يهماشا مع المهطلبات والهاييمات المطلوب أداؤيا في مجال العمل.
وحيل أن امهيام السلور الهدميبي المالئع يعد مهن أيهع المطهوات فهي العمليه الهدميبيه ككهل وذلهس لن
النجاح في امهيام السلور الهدميبي يمبل ج واً ياماً في نجهاح العمليه الهدميبيه  ،فمهن مهالل السهلور الههدميبي
المالئهع يمكهن اسههبامة ايهمهاع المههدمبين وهفهاظلمع اإليجهابي ومسهايمهمع الفعاله فهي البمنهامج الههدميبي ممها يضهي
ويؤبم بدمج مئيسي ظلا أدائمع فيما بعد.
ويمى ياوي (  ) 2003أن هحديد السالير الهدميبي في هقسيمما لا مجموظهين؛ المجموظ الولها يهي
حسر طمق اسهمدامما وههضمن أسالير مبامي

 Telling Methodsوأسالير العمل Doing Methods

وأسالير مشايدة  ، Showing Methodsوالمجموظ الممى في مأي ياوي يي حسر اليدا
أسالير هدميبي همد
همد

لا يادة معمف ومعلومات المهدمبين وأسالير همهد

لا هاييم سلوس المهدمبين واهجاياهمع ( .ياوي)86:2003،
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وهحههوي ظلها

لها هنميه القهدمات والممهامات وأمهمى

و يمكن هصويم ذلس حسر الشكل الهالي:
شكل )) 11.2
السالير الهدميبي

األساليب
التدريبية

حسب طرق
استخدامها

أساليب
مشاهدة

أساليب
اخبارية
المحاضرة
الندوات
المؤتمرات
مناقشة الحاالت
اسلوب التصنفة

الكلمات العنكبوتية
الصورة
الملصقات
الصور المتحركة
الرسوم البيانية
االيضاح التجريبي
تمثيل االدوار
الزيارات الميدانية
مشاهدة العمليات

حسب
االهداف

أساليب
الفعل

زيادة معرفة
ومعلومات
المتدربين

تمثيل األدوار
الوظائف الدورية
التطبيقات
الموجهة
المحاكاة
امتحانات االداء
المكتوبة

المحاضرات
الندوات
المناقشات
دراسة الحاالت

تنمية
القدرات
والمهارات

تغيير سلوك
المتدربين
واحتياجاتهم

دراسة الحاالت
المباريات
تحليل المواقف
االيضاح
التجريبي

تمثيل األدوار
تحليل المعامالت
والعالقات
اسلوب االيضاح
التجريبي
دراسة الحاالت
األفالم

المصدم من هصميع الباحب
ويؤكد ظسا (  ) 2000في هنوع أسالير الهدمير ظلا ظدد من االظهبامات أيمما :االمهال
نوظيهات ومسههويات المههدمبين ضهمن المهمع اإلدامي والههي همهله

والهنوع بين

السهالير المسههعمل بحسهر االمهالفهات فهي

المسهويات اإلدامي حيل د ميطلر هدمير مسهمدمين أو ظمال ظلا أداو معين أو اسهعمال أداة معين و هد يكهون

المطلهور ههدمير بعهض المشهمفين فهي مسههوى اإلدامة الهدنيا أو بعهض المسهؤولين فهي اإلدامة الوسهطا أو اإلدامة
العليا( .ظسا )168 :2000،
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وههعدد السالير المسهعمل في العمليات الهدميبي

ويمكن ذكم بعضما فيما يلي:

 Lecturing Method -1أسلوب المحاضرات
ويعمفه ال يهادي (  ) 2006بأنه " حهديل مكههور (أو ويهم مكههور) يقدمه فهمد مهمصهص ذو مبهمة فهي
موضهوع معهين لمجموظه مهن الفهماد بصهومة مسهمي حيهل ينقهل المحاضهم مجموظه مهن المعلومهات والمعهام
والفكهام واالهجايهات والمبهمات لها مجموظه مهن المسههمعين دون أن يشهامكوا فهي النقهاش "وحيهل يمبهل أسهلور
المحاضهمة ظمليه اهصهال مهن جانهر واحهد  One Way Communicationو هد واجه يهذا السهلور انهقهادين
مئيسيين يما:
أوالً  :المحاضم حيل أن يهع االسهماع لي من بل المههدمبين دون أن يكهون لمهع فمصه ىالمنا شه لهلهس
المعلومات والفكام الهي يهع هقديمما.
ثانيـاً :فمهو احهمهال حهدول هفهاوت وامههال
والكلمهات همهله

بالنسهب لألفهماد بهامهال

فهي هفمهع المههدمبين للمحاضهمة وذلهس لن معهاني الفكهام

الفهماد ونهوظيهمع ومسههوايع العلمهي أي (الفمو هات الفمديه لكهل مهنمع)،

وبالههالي فهإن فمهع كهل مههدمر لمضهمون المحاضهمة والموضهوع يمهله

ظهن فمهع ا مهمين لمها .وبالههالي فهإن المهذ

بأسلور المحاضمة يسهل ع من المحاضم أن يكون ظلا دم من الهأبيم ظلا المجموظ الهي هلقا ظليما المحاضمة
وبالهالي االسهحواذ ظلا ايهمهاممع وذلهس لنمهع ال يممجهون ظهن كهونمع مجهمد مسههمعين وليسهوا أطه ام

نشهط فهي

النقهاش يجعلمهع يفكهمون ويههابعون بايهمهاع .كمها أنه ظلها المحاضهم أن يأمهذ بعهين االظهبهام الفمو هات الفمديه
ومصهائص المههدمبين ومعمفه يهذه الفهموق السهائدة مهن مهالل الهعهم ظلها مسههوايع العقلهي والنضهوجي وملفيههمع
العلمي والعملي واالجهماظي وميولمع ومبماهمع .وظلي فإن نجاح أسهلور المحاضهمة يهو ه

ظلها المحاضهم نفسه

وظلا بماظه و دمه في هنميع أفكامه وآمائ وظمضما ظلا مسهمعي ( .ال يادي)198 :2006،
 Discussion Method -2أسلوب المناقشات
يشيم ظسا

(  ) 2000في يذا السلور لا أن ظندما هكون أظهداد المشهامكين محهدودة ويههع هجمهيعمع

في صومة حلق نقاشي حيل يهع النقاش في صومهين  ،ما أن يكون بصومة العص
منمم .ويهع العص

الذيني واما أن يكون بصومة

الذيني ظندما يهولا المدمر هحديد موضوع المشكل أو القضي المناسب بع يهمس الجماظ

في جو من الحمي إلبداو ا هماحاهمع وههع المنا ش بين جميع المشامكين بحيل هكون وميف المدمر محصومة في
جمهع المعلومهات وهسهجيل المالحمهات .ويههع اللجهوو لمبهل يهذا السهلور للحصهول ظلها معلومهات حهمة ومباشهمة
وهلقائي حول ضي يهماد اهمهاذ ه اممات حولمها وذلهس نمه اًم لعهدع ههوافم معلومهات كافيه أو لعهدع الموبه فهي مشهامك
العهاملين واالسهمشهاد بهآمائمع دونمها يهود أو حهدود ،أمها الصهومة البانيه لسهلور المنا شهات فمهو النقهاش فهي صهومة
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منمم حيل يهع هشكيل حلق المنا ش بمئاس أحد المهدمبين ويهع طمح القضي محل النقاش في صومة وم ظمهل
ويهع ذلهس مهن بهل المهدمر نفسه أو مهن بهل المشهامكين بهع يفههل بهار المنا شه المنممه وضهمن سهيا ات ههصه
بالحد الدنا من المسمي مع هحديد منمجي المنا ش وهسلسل موضوظاهما( .ظسا )89:2000،
ويهمي يذا السلور في هحقيق المشامك المباشمة من بل المهدمبين في بحل ضايايع و ضايا المنمم
الهي ينهمون ليما ومشكالهما وأيدافما .وهمكين المشامكين من هبادل آمائمع ومبماهمع وابمائما .ومسايم الحوام في
الكش

ظن بعض الفكام اإلبداظي الهي يههع بلومهمها فهي ظمليه بداظيه امئهدة .وأنمها هعطهي فمصه للمههدمبين فهي

دامة الجلسهات النقاشهي  .ال انه يعهار ظلها أسهلور النقهاش فهي أنه يحهها

لها فههمات منيه طويله لمها يهطلبه

الحوام والمنا ش في الحلقات الجماظي .سواو ما يهعلق في اإلظداد لمذه الحلقات أو هنفيذيا أو مهابع نهائجما.
 Case study -3أسلوب دراسة الحالة
يقهوع يهذا السهلور ظلها فكهمة أن يسهحضهم الممههص موا ه
(سهيناميويات) لموا ه

أو مشهكالت وا عيه أو مهن مهالل

أو مشهكالت افه امضهي بشهمط أن هكهون ذات صهل بالمحهاوم الموضهوظي الههي يقهوع ظليمها

الداو الهدميبي وصياوهما بصومة حال وبشكل منمجي ومن بع ههع منا شهما  ،ويعهبم أسلور دماس الحاالت من
أيع السالير الهدميبي وأكبميا شيوظاً اال ان يحها الا المبمة في الكهاب الهصويمي القادمة ظلا هصويم الموا
أو المشكالت بشكل منمجي وواضل( .مايم)85:2004،
ويهمي يذا السلور بالممون والوا عي الهي هحقق هقامباً فعلياً بين المشكالت الهي هوجد في الوا ع العملي
وبين المشكالت المهضمن في الحاالت  ،كما أن من ممي اه أيضاً أن ال يحها

لا هكالي

ظالي وجمود كبيمة .

ولكن أكبم ما يعار ظلا يذا السلور يو جمل بعض المدمبين بأسالير ظمض الحاالت ومنا شهما مما د يحول
م ايايا لا ظيور ويذا يحدل والباً ظندما ال يدمس المدمبون أنفسمع الحكمه الساسهي مهن منا شه الحهاالت الههي
يقدمونما( .مايم)85:2004،
 The Incident Method -4أسلوب الحدث
في هعمي

ياوي (  ) 2003لسلور الحدل أن يو نفس أسلور دماس الحال مع فامق جويمي ويو أن

جميع الهفصيالت المهعلقه بالمشهكل ال يههع ظمضهما ظلها المجموظه وانمها يقهوع المههدمر نفسه بطهمح أسهئل ظلها
المهدمر بمهد

الحصهول ظلها الحقهائق المهعلقه بالمشهكل بهع هقهوع المجموظه بهحليلمها للهحقهق مهن المشهكل المهماد

حلمها  .ومها يهميه به يهذا السهلور أنه ينمهي ممهامة المههدمبين للحصهول ظلها الحقهائق والمعلومهات ظهن طميهق
السئل ( .ياوي)97:2003،
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 Role Playing Method -5أسلوب تمثيل األدوار
يقهول بمنهوطي(  ) 2007أن يهذا السهلور يقهوع ظلها فكهمة أن يطلهر مهن المههدمبين القيهاع بهمبيهل بعهض
الدوام الوا عي أو االفهماضي ومهابع يذه العملي ليكهش

المههدمبون وبماصه القهائمين بهالدوام ا بهام الناجمه

ظن هصمفاهمع أو ظال اهمع ظلا ا ممين وظلا دمج مضايع ومعدالت أدائمع ،ويذا السلور يمكن المهدمبين من
هطبيق المباد الهي هعلمويا واكهشا
يصبل المئيس أكبم هقدي اًم لموا

الفمق بين النممي والهطبيق كما يعمل ظلا هنمي الكفايات اإلشمافي بحيل

ممؤوسي وأكبم اسهعداداً لهقبل هجاياهمع .ولكن ما يعار ظلا يذا السلور أن

يهسع بالنسبي  Relativityلن هأبيمه ال يهحقق بنسر واحدة بين ممهل

الجماظات وذلس المهالفمع في الفمو ات

الفمدي وهكوين شمصياهمع واهجاياهمع وبقافهمع( .بمنوطي)95:2007،
 Management Games -6أسلوب المباريات اإلدارية
أن يهذا السهلور يسههمدع كنمهوذ لمو ه

ههدميبي معهين ،افه امضهي يشهاب لها حهد بعيهد مو ه

العمهل

الطبيعي الذي يعمل في المديم حيل يهع هقسيع المهدمبين لا مجموظات وكل مجموظ همبل دامة بحد ذاهما ويهع
هأدي العمليات نفسهما واهمهاذ القه اممات الال مه فهي الموا ه

الممهلفه كمها لهو كهانوا يفعلهون ذلهس فهي الحيهاة العمليه

الوا عي  ،ويمها يذا السلور في هعميق المفاييع العلمي ظن طميق الممامس الفعلي في مو

العمل الحقيقي ،

ومما يؤمذ ظلا يذا السلور من العيور همكي ه ظلا البعاد الكمي المياضهي أكبهم مهن ايهمامه بالبعهاد الكيفيه .
وباإلضاف لا الهكالي

البايم إلظداد نموذ هدميبي وا عي (مايم)88:2004،

 The Basket Technique -7أسلوب سلة الق اررات
يذكم القميوهي(  ) 2010أن يذا السلور يسهمدع لقياس دمة المديم ظلا اهماذ الق اممات و د أشههق يهذا
الهعبيم من سل الوامد والصادم الموجودة ظلا مكهر كل مديم حيل هحهوي يذه السل ظلا مجموظ من الوبائق
المسهمي كالمطابهات والمسهائل والمهذكمات والهقهاميم ...وويميها ،والههي ههضهمن بهدوميا المشهكالت اليوميه الههي
يواجمما كل مديم دامي وهحها
فهي موا ه

همابهل موا ه

لا يجاد حلول مناسب لما ،ولذا يهع هدمير المهدمر ظلا اهماذ الق اممات بوضع

المهديم العاديه وبالههالي اكهشها

مما امهه فهي الهصهم فهي المهوم المعموضه ظليه .

ويهمي يذا السلور بأن يمبل الحياة الوا عي حيهل يهصهم المههدمر بصهومة طبيعيه أكبهم ممها ههيحه السهالير
الممى واظطاو فمص للمدمر في الهمكي ظلا ج و أو أج او معين لألداو  ،ال أن أيع ظيوب ههلمص في هكلف
ظداد محهويات السل من و ت وجمد وهكالي ( .القميوهي)101:2010،
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 -8األساليب غير التقليدية في التدريب Non-traditional methods of training
( المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات)
لقد ودا الهدمير ظن بعد الهوج العالمي لن يوفم المهوال الههي هصهم كبهدالت انهقهال واظاشه فهي حهال
انهقال المدمبين من والا المام  ،وهقليص هكالي

الههدمير مهن مهالل الفصهول الهدميبيه الهقليديه لهفميه المهومفين

من أظمالمع والبدالت الهي يحصل ظليما المدمر أو المهدمر.
ويههمى ممك ه (نيههو آدمههن للهههدمير )2006 ،أن ينههاس مجموظ ه مههن السههالير ويههم الهقليدي ه فههي الهههدمير
ههضمن:
أ -فصول افهماضي .
ر -هفاظل ظبم الشبك .
 الهدمير االلكهموني.د -الهدمير المسهعين بالحاسور (.)FAO
ومن وجهة نظر الباحثة فإن السالير الهدميبي المسهمدم يجر أن يهع امهياميا بعناي بما يهناسر مهع
مهطلبات المو

الهدميبي واليدا

المماد هحقيقما من مالل ولذا فان ظلا القائمين ظلا العملي الهدميبي ظطاو

الفمص لكل من المهدمبين والمدمبين في امهيام السلور الهدميبي الذي يعطي للمدمر الممون في اهماذ السلور
الهدميبي الذي يهالئع مع مكانياه ومبماه من ناحي والسلور الهدميبي المالئع لهوصيل الفكام الهي همدع هحقيق
المد

المئيسي كمها أنه يههيل للمههدمر امهيهام السهلور الههدميبي الهذي يهناسهر مهع مكانياهه و د امهه االسههيعابي

وبالهالي نضمن الهنسيق في نجاح المسال المماد يصالما من مالل هفاظهل جميهع ظناصهم اإلهصهال مهن الممسهل
الا المسهقبل.
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 2.3.7مراحل العملية التدريبية
هعهمد نممي الهدمير ظلا مكونات أساسي وهممم يهذه المكونهات فهي شهكل م هع ( ) 12.2والههي يهي فهي
حد ذاهما مطوات الهدمير (مايم.)320:2004،
شكل م ع () 12.2

4
تقييم كفاءة المتدربين
 -1تقييم المتدربين
 -2تقييم اجراءات البرنامج
 -3تقييم نشاط التدريب ككل

3
تنفيذ برنامج التدريب
 -1الجدول الزمني
 -2مكان التدريب
 -3المتابعــــــــــة اليوميــــــــــة

2

للتدريب

تصميم برنامج التدريب
 -1موضوعات التدريب
 -2أساليب التدريب
 -3مساعدات التدريب
 -4المدربين
 -5ميزانية التدريب

1
تحديـــــــــد االحتياجـــــــــات
التدريبية
 -1االحتياجات
 -2األهداف

المصدم( :مايم)320 :2004،
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 2.3.7.1مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية
ن ممحل هحديد االحهياجات الهدميبي همبل الساس الذي هبنا ظليه سهائم أجه او العمليه الهدميبيه حيهل
يجهر أن ينصهر الهمكيه فهي يهذه الممحله ظلها المعلومهات ذات الصهل حيهل أن ظمليهات (Attributes – ،
)Orientedبالمواصهفات الماصه بهالفمد الهنميمهي الههدمير ههعامهل مهع الفهمد كهأداة هاييهم فيجهر أن هنصهر
المعلومهات ظلها المواصهفات الماصه به حيهل أنمها يهي الههي همكهن أو هعيهق مهن أداو الفهمد لوميفهه الحاليه أو
المسههقبلي المهم الهذي يهؤدي بالنهيجه الها ضهمان الوصهول لها بمنهامج ههدميبي ذي أيهدا

محهددة ووا عيه و ابله

للقياس ( .الفضلي )72: 1995،
ويجر شماس الفهمد المهو هع هدميبه (المههدمر) فهي العمليه الهدميبيه فهي مماحلمها الوليه أي مسهايمه فهي
ممحل هحديد االحهياجات الهدميبي وذلهس حهها يههع هحفيه ه واشهعامه بأنه شهميس ومسهؤول مهضهامن  ،وينهاس حقيقه
بابهه فهي الههدمير مفاديها أن فعاليه وهمطهيط وهصهميع وهنفيهذ وهقيهيع البهمامج الهدميبيه هعهمهد أساسها ظلها فعاليه
ظمليه هحديهد االحهياجهات الهدميبيه لن هحديهد االحهياجهات الهدميبيه يهمههر ظليه هحديهد الهنويهع المطلهور مهن
الهدمير ومن يحها

لي ومسهوى الداو المطلور.

 2.3.7.1.1مفهوم االحتياجات التدريبية
هعني " الحاج الهدميبي " الا وجود نقص أو هنا ص بين وضعين  ،في أداو الموامد البشمي فان الحاج
هشيم الا وجود فمق بين ادائين أو فجهوة بهين الداو الفعلهي فهي الوميفه والداو المموهور فيه وهكهون يهذه الفجهوة
نهيجه نقهص فهي معهام أو ممهامات أو اهجايهات لهدى الفهمد فالحاجه الهدميبيه ذن همبهل نهيجه وجهود الفهمق بهين
مسهوى الداو المبل ومسهوى الداو الفعلي للشمص.
ويقهول (حسهنين  " :)235: 2005 ،ن هحديهد االحهياجهات الهدميبيه يمكهن أن يهؤمن للمنممه معلومهات
وبيانات لضبط ظمليات الهدمير والمسس ب ماع العملي الهدميبي بشكل أفضل وكذلس يعمل ظلا هوفيم نماع هحذيم
أولي ظن مشاكل الداو".
ويعهم

(فطهيس  )140: 2004 ،االحهياجهات الهدميبيه بأنمها" :معلومهات أو اهجايهات أو ممهامات أو

دمات معين سلوكي أو فني يماد هنميهما أو هاييميا أو هعهديلما مها بسهبر هايهمات هنميميه أو لسهبار هكنولوجيه
أو نساني أو بسبر الهم ي أو الهنقالت لا ويم ذلس من الممو

الهي ههطلر ظدادا مالئما لمواجمهما".

فالحاج الهدميبي همبل فجوة بين وضع ائع ووضهع مموهور الوصهول ليه حيهل أن المههدمر يمهد

لها

مدع وهقليص الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المموور في و د هكون يذه الفجوة في الداو والذي يهعلهق بهدومه
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في المنمم الهي يعمل فيما الفهمد أو الوميفه الههي يشهالما أو فهي الفهمد نفسه أي معامفه أي المعهام والممهامات
واالهجايات الهي يهمهع بما و دمه في أداو العمل المناط ب .
ويمى  ) 2004 (Faulknerأن الحاج للهدمير هممم في أحدى طميقهين ما أن يكون ظج في الداو
الحالي أو مموم احهياجات جديدة نهيج الهاي امت الممطط أو ويم الممطط سواو من بل المنمم أو من بل
القوى المامجي الهي ولدت الحاج للهاييم)43: 2004 ،Faulkner ( .
ويمى الطعاني ( ) 2010أن من الضمومة بمكان أن هقوع المنمم بعمل مسل أولي الحهياجاهما الهدميبي
ظلا أن هكون يذه االحهياجات شامل لكل مسهوياهما وذلس لألسبار الهالي :
أوال  :احهياجهات الههدمير ظلها مسههوى المنممه  :ويقصهد به أن يههع هحديهد م امكه الضهع

فهي أ سهاع

اإلدامات الممهلف في المنمم الا جانر أولويات اإلدامات وال ساع من حيل احهياجاهما الا الهدمير.
ثانيا  :احهياجات ظلا المسهوى الوميفي :ونعني ب االحهياجات الوميفي او الممني من حيهل الممهامات
والمعمف النجا الظمال الممهلف والماص بممن ما أو وميف معين .
ثالثـا  :احهياجهات الههدمير ظلها مسههوى الفهماد :ويهي ظبهامة ظهن البحهل ظهن االحهياجهات الماصه الها
ههدمير الفهماد الهذين هممهم فهيمع مهواطن الضهع

مهن حيهل الممهامة والمعمفه فهي انجها الظمهال الموكوله لهيمع

لدائما أو الظمال المطلور منمع أداؤيا في المسهقبل بعد االنهماو من الهدمير( .الطعاني )61: 2010 ،
ولذا فإن البمامج الهدميبي الهي هكون دون هحديد مسبق لالحهياجات الهدميبيه همبهل يهد اًم مقصهوداً للمهوامد
وبالهالي فإن العملي الهدميبي هكون بمباب الدومان في شب حلق مفمو .
 2.3.7.1.2مسئولية تحديد االحتياجات التدريبية
ن مسؤولي هحديد االحهياجات الهدميبي يي ظملي مشهمك إلنما نهيج هعاون جمود مبذول يشهمس فيمها
المههدمر نفسه لمعمفهه بهفاصهيل ظمله  ،ومئيسه المباشهم لمعمفهه بطبيعه ظمهل الفهماد ومها يله ممع مهن معهام
وممامات لداو العمل ومسئول الهدمير لن ظلا اهصال دائع بالمهدمبين ضاف لا اسهعان المنمم بمسهشامين
مامجيين ودظع اإلدامة العليا للنشاط الهدميبي (ابو ف )72 : 2003،
أوال  :-الفماد العاملين أنفسمع والذين يمبلون مصد ام أساسيا في هحديد االحهياجات الهدميبي
نمه ام لنمهع ال هدم ظلها هحديهد احهياجهاهمع الهدميبيه لمعهمفهمع بهفاصهيل العمهل وج ئياهه مهن ناحيه واحهياجهاهمع
الذاهي من ناحي أممى أي احهياجاهمع المعمفي والمماماهي .
ثانيا  :-المئيس المباشم والذي يشم ظلا العمهل ومطلهع ظلها طبيعه أداو العهاملين ومها يحههاجون اليه
من ممامات ومعلومات لألداو ظلا أكمل وج .
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ثالثا  : -القائمين ظلا دامة الهدمير والهأييل ويع الشماص المسئولون والمكلفون مسهميا بالقيهاع بعمليه
هحديهد االحهياجهات الهدميبيه ويكونهوا ظلها اهصهال دائهع بهالفماد العهاملين ويهقصهون المعلومهات مهنمع وبهذلس
يسهطيعون هحديد االحهياجات الهدميبي .
رابعـا  :-المسهشهامين المهامجيين ويهع الهذين ينهمهون الها ييئه هدميبيه اسهشهامي مسههقل مهمصصه فهي
ظملي الهدمير.
خامسا  :-دظع اإلدامة العليا أي أن اإلدامة العليها لمها دوم يهاع وجهويمي فهي دظهع وهأييهد الههدمير وهحديهد
االحهياجات الهدميبي حيل أن جميع الجمود الهي سبق ذكميا اليمكن أن هكهمل ال ذا كان يناس دظع من اإلدامة
العليا لهسميل مماممع.

 2.3.7.2مرحلة تصميم البرامج التدريبية
حها يهع هصميع وامهيام الدومات الهدميبي يجر ظلا دامة الهدمير ان هحدد أوالً مجال ظملي الهعلع الهي
يمم بما المهدمر وفق مط مدموس لمقابل احهياجات الدوم الوميفي من المعلومات والقدمات والسلوس الهنميمي
المطلهور كسهاب للمههدمر وذلهس حهها ه يهد حصهيل المههدمر منمها  ،وحهها همهفهع بأدائه وسهلوك الهوميفي الها
المسهوى المموور في ويهع امهيام الدومات الهدميبي بناو ظلا االحهياجات الفعلي الهي ههوافق مع مهطلبات العمل
الهذي يقهوع به الفهماد العهاملين .ولكهن يهطلهر مهن المسهئولين ظهن امهيهام الهدومات الهدميبيه المهذ بعهين االظهبهام
مضمون الدومات الهدميبي بما يهوافق مع حل المشكالت وهحقيق اليدا

الهي أ يمت الدومات الهدميبي من أجلما

و يبهدأ هصهميع الهدومات الهدميبيه بعهد االنهمهاو مهن وضهع المطهط الهدميبيه وهحديهد اليهدا
بأوماض االحهياجات الهدميبي واالهفاق ظلا اليدا

الههي هفهي

بطميقه محهددة وواضهح هسهاظد ظلها هحديهد المهواد العلميه

والمواد الهدميبي فالمادة العلمي يي ما هحوي من المعلومات والمباد والمفاييع العلمي والنمميات الساسي الهي
يود المدمر أن يلع بما المهدمبون  .وأما الجانر المم في هصميع الهدومات الهدميبيه ويهي المهادة الهدميبيه المقدمه
للمهدمبين ومدى انسجامما مهع مهطلبهات العمهل الهذي يقهوع به الفهماد العهاملون  ،فمهن أيهع الشهموط الههي يجهر أن
هههوافم فهي المهادة الهدميبيه يهي أن ههؤدي الاهمض المطلهور منمها وذلهس مهن مهالل امهباطمها بالبمنهامج الههدميبي
وأيداف واالحهياجات الهدميبي المطلور الوفاو بما وهساظد في حل المشكالت القائم في العمل الهي هواج الفماد
العاملين( .الطعاني)209:2010،
بهإمهال

وهمى الباحب أن هصميع الدومات الهدميبيه يمهله

الفهموق المهعلقه بال مهان والمكهان أوالدوات،

فقد يكون الو ت الممصص للهدمير صي ام بما ال يسمل باسهمداع أسلور هدميبي معهين يحهها الها و هت أطهول،
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أو لعهدع ههوفم بعهض الهجميه ات أواإلمكانهات الماليه الال مه إلجهماو بعهض الهطبيقهات أو السهالير الهدميبيه الههي
ههطلبما الدومة الهدميبي .
 2.3.7.2.1خطوات تصميم البرامج التدريبية
يمى ( )Dessler,2008:295بأن هصميع البمامج الهدميبي يهكون من ممس مطوات أساسي :
أ -هحليههل االحهياجههات الهدميبي ه  :ويههي ظبههامة ظههن هحديههد الممههامات الساسههي الال م ه إلنجهها الظمههال مههن مههالل
بناو ظلا النقص الحاصل في الداو.
امهبام ممامات الفماد الحالي وبالهالي هحديد اليدا الال ع هطويميا ً
ر -هصههميع الب همامج :ويههي ظبههامة ظههن هصههميع المحهههوى الهههدميبي ،مهضههمناً الجانههر النمههمي والعملههي ،والنشههاطات
والسالير والطمق الهدميبي الممهلف .
 -هجمير البمنامج :وذلس بهطبيق ظلا مجموظ صايمة المهبام أماكن القوة والضع

ب.

د -هنفيذ البمنامج :وذلس بهطبيق بشكل كامل ظلا المجموظ المسهمدف من الفماد.
ه -هقييع البمنامج :والذي يهع من مالل هقييع مدى نجاح أو فشل البمنامج.

 2.3.7.3مرحلة تنفيذ البرامج التدريبية
 2.3.7.3.1تمهيد:
هعهبم ممحل هنفيذ البمامج الهدميبي احدى أيع مماحل العملي الهدميبي  ،حيل هعهبم بمباب ام ام البمنامج لا حي
النوم .والوا ع أن يذه الممحل يي ممحل ممم ومطيمة ،ففيما يممم حسهن وسهالم الهمطهيط ،ويهنعكس فشهلما أو
نجاحما سلباً أو يجاباً ظلا الممحل الهالي  ،ويي ممحل الهقييع.
وفيما يلي بعض الموم الهي يجر مماظاهما ظند هنفيذ البمنامج الهدميبي ( :مبابع )61:2003،
 -1الهأكد من بالغ المشامكين بالبمنامج ،بع اسهقبالمع والهمحير بمع.
 -2الهأكد من هميئ المهدمبين في المكان والو ت المحدد.
 -3هوفيم مسهل مات الهدمير من معينات فني ومساظدات هدميبي .
 -4انها البمنامج وشمح أيداف في الو ت المحدد.
 -5الهعم ظلا مبمات وهطلعات المدمبين.
 -6الهعم ظلا هو عات المشامكين ومالحماهمع ظن سيم البمنامج.
 -7دفع ممصصات المدمر بالو ت المناسر وهقديم المدمر ظلا جموده الهي بذلما.
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 2.3.7.3.2مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي:
دامة البمنامج الهدميبي لا

ويي هعهبم الممحل الساسي من مماحل اظداد المط الهدميبي  ،وفيما هنصم

مجموظ الهحضيمات والظمال الهي هقهضيما طبيع ظقد أي بمنامج ههدميبي .وهنقسهع يهذه الهحضهيمات لها م امحهل
بالب يي:
أوالً :ممحل ما بل انعقاد البمنامج الهدميبي:
ههمبل المطوات المئيس في يذه الممحل فيما يلي:
أ) التخطيط للبرنامج التدريبي ،ويشمل ذلس:
 هحديد مسهويات الممشحين للبمنامج الهدميبي ،وطميق امهياميع وظدديع ،وهنميع جلوسمع ،وهحديد نوع الهدمير. -هحديد أيدا

البمنامج الهدميبي ،ومحهوياه  ،ومده  ،ومكان انعقاده ،وهحديد أسالير الهدمير ووسائل .

 هوضيل العال بين البمنامج الهدميبي الذي يهع الهمطيط ل والبمامج الهدميبي السابق والمسهقبلي . وضع الموا ن المطلوب لهنفيذ البمنامج الهدميبي. هحديد المسؤولين وهحديد المشمفين ظلا هنفيذ البمنامج الهدميبي. هحديد طميق هقييع المهدمبين. هحديد صيا الشمادات الهي سهمنل للمهدمبين (اجهيا بنجاح ،هقديم ،مشامك ...ال )ب) إعداد صيغة البرنامج التدريبي:
وذلس بأن يقوع المعني بنشاط الهدمير بإمسال البمنامج الهدميبي لا المدمبين لهحديد موظد اجهماع يسهمد

هبهادل

المأي والمنا ش .
ج) إعداد دليل البرنامج التدريبي:
ويشمل ظنوان  ،وأيداف  ،وجدول ال مني ،وطميق الهقويع ،والشمادات ،ونماع اإلش ام

ظلا البمنامج.
(أبو شيم )408:2010 ،

ثانياً :ممحل هنفيذ البمنامج الهدميبي:
ن مطههوة هنفيههذ الب همامج الهدميبي ه هنطههوي ظلهها وضههع مط ه الهنفيههذ والهههي ينباههي أن هأمههذ بعههين االظهبههام
الجوانر الهالي :
أ -تحديد المكان :ينباي امهيام مكان الههدمير المناسهر ويهذا يههأبم بعوامهل معينه مبهل ،نهوع الههدمير ،وامكانيهات
المؤسس .
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ب -مستلزمات التدريب :ينباي الحمص ظلا هأمين مسههل مات الههدمير ،مهن مطبوظهات ونشهمات وأجمه ة ظهمض،
وأفالع فيديو ،ووسائل يضاح ،وفق مهطلبات بمامج الهدمير.
 ترتيب قاعات التدريب :ويناس أيمي كبيمة لهمهير اظات الهدمير نم اًم لما هوفمه من جهو مشهجع ظلها الهعلهيعواإلفههادة العملي ه للمهههدمبين ،ويحبههذ هصههميع همهيههر مو ههع المههدمر والمهههدمبين وفههق طبيع ه الهههدمير والسههلور الههذي
سيهبع.
ٌ

د -تحديد وقت التـدريب :حيهل يجهر هوضهيل الجهدول ال منهي للههدمير ويجهر أن يكهون مناسهر ككهل الحهياجهات
المهدمبين (نصم ع)226:2002 ،
ثالثاً :المهابع اليومي للبمنامج الهدميبي:
هعهبم مهابع هنفيذ البمامج الهدميبي مطوة ممم جدا في هنفيذ البهمامج الهدميبيه ويهي هشهكل السهاس لضهمان هنفيهذ
البمامج الهدميبي كما هع هصميمما ،وبالهالي فمي ظملي وضع النقهاط ظلها الحهمو  .وظليه فهإن المهم يحهها مهن
دامة الموامد البشمي  ،ومديم الهدمير ،أو أمصائي الهدمير أن يقوموا بمهابعه هنفيهذ البمنهامج مطهوة بمطهوة ،وظلها
مدام أياع البمنامج .وهعني المهابع الهأكهد المسههمم مهن أن هصهميع البمنهامج يههع هنفيهذه كمها يهو موضهوع ،والهحقهق
من أن كل الموم هسيم في مجمياهما( .أبو شيم )410:2010 ،

 2.3.7.4مرحلة تقييم البرامج التدريبية
 2.3.7.4.1همميد:
هعد ظملي هقييع العملي الهدميبي مؤش اًم لالسهيضاح من مدود أفعال المشامكين في الدومات الهدميبي ،أي
مدى مضا المشامكين في العملي الهدميبي ظما هعلموه من البمنامج الهدميبي ومدى االسهفادة والهاييم في سلوكمع
ونهيجه العوامهل الههي ههؤبم ظلها نجهاح وفاظليه الههدمير وادماس المههدمر لمهدى اإلضهاف الههي حصهل ظليمها فهي
معامف ومبماه ومفع أدائ .
فالمهد

المئيسهي للنشهاط الهقييمهي يهو يهاس مهدى ههأبيم النشهط الهدميبيه ظلها المشهامكين المسههمدفين

بالبمامج الهدميبي وظلا المؤسس الهي يعملون بما حيل أن الهقييع ظملي يادف هقيس مدى كفاوة العمل الههدميبي
وهحدد ماهع هحقيق من أيدا

المط الهدميبي الهماذ الق اممات المناسهب مهن مهالل به ام أوجه القصهوم والضهع

حها يمكن هطويم العملي الهدميبي بما يمدع اليدا

المهوماة منما( .بموكس)268:2001،

ومن ينا يهضل أن هقييع البمامج الهدميبي يي ظملي ياس الظمال المنج ة ومقامنهمها بمها يجهر ان يههع
وفقا للهمطيط المعد مسبقا للعملي الهدميبي الكهشا

نقاط الضع
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ويعم الهقييع بأن
والقوة في البمامج الهدميبي م

د امس ه ه ه ه ه ه ه أبه ه ه ه ه ه ههم الهه ه ه ه ه ه ههدمير ظله ه ه ه ه ه هها العمه ه ه ه ه ه ههل أي أن ه ه ه ه ه ه ه هحليه ه ه ه ه ه ههل ومعمف ه ه ه ه ه ه ه مه ه ه ه ه ه ههمدود الهه ه ه ه ه ه ههدمير ظله ه ه ه ه ه هها الداو
واإلنهاجي (.المليفات)122:2010،
 2.3.8.4.2إطار تقييم العملية التدريبية:
نشه هيم ين هها ل هها أن الهقي ههيع ذو ص ههف ش ههمولي ظامه ه  ،ههن ههاول كافه ه م امح ههل العمليه ه الهدميبيه ه بش ههيو م ههن الهحلي ههل
والهفصيل ،ويمد

الا االمهقاو بالهدمير وهطويمه ومعالج البامات الهي د هكهش

ابناو ظمليه الهقيهيع ،ويهي كمها

يلي:
أ -تقييم البيئة:
ويشههمل ظلهها جميههع المعلومههات والبيانههات وهحليلمهها فيمهها يهعلههق بالمشههكالت الهههي هواجه المؤسسه والفهماد العههاملين
بم هها ،والحص ههول ظل هها المعلوم ههات الواض ههح ظ ههن بيئه ه وم ههمو
وهحديديا بع وضع اليدا

العم ههل ،وي هههع فيم هها حص ههم االحهياج ههات الهدميبيه ه

للبمنامج الهدميبي بد .

ب -تقييم المدخالت:
وهس ههعا ل هها جم ههع الحق ههائق والمعلوم ههات ح ههول العناص ههم البشه همي والماديه ه والعمليه ه  ،وهحلي ههل الط ههمق والس ههالير
الهدميبي  ،المهيام السالير والوسائل الهدميبي المالئم لهنفيذ البمنامج الهدميبي.
ج -تقييم العمليات:
وهمههد

لهها م ام به الهههدمير أبنههاو الهنفيههذ ،حيههل يهههع هقيههيع أيههدا

البمنههامج الهههدميبي ،وهصههميم  ،وهنميمه  ،وهقيههيع

سيم ظملي الهدمير ،والصعوبات الهي هواجم  ،والحصول ظلا معلومات ظن المدمبين وأدائمع.
د -تقييم المخرجات:
وهم ههد

له هها يهههاس الهاي ه همات الهه ههي حهههدبت فه ههي معلومه ههات وممه ههامات واهجايه ههات المه ههدمبين ،ومقامنهمه هها باليه ههدا

الموضوظ  ،ويحدل ذلس بعد انهماو البمنامج الهدميبي( .المليفات)128 :2010 ،
وتــرى الباحثــة أن ينههاس ظههدداً آمههم مههن الطههمق الهههي يمكههن مههن ماللمهها هقيههيع نهههائج ظمليه الهههدمير ،وهشهههمل يههذه
الطههمق ظلهها مالحمه سههلوس المهههدمبين بههل البمنههامج ،ومقامنهه بسههلوكمع بعههد االنهمههاو مههن البمنههامج ،وكههذلس اجهماو
االمهبامات وظقد المقابالت الشمصي مع المهدمبين بهل وبعهد البمنهامج الههدميبي،لقياس الهايهمات الههي حصهلت فهي
الداو ،ودماس مدى هأبيم هلس الهايمات ظلا سلوكياهمع ،ومعمف نقاط القوة وهع ي يا ونقاط الضع
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وهعديلما.

 2.3.8معوقات العملية التدريبية
ن ظمليه هحديههد وهشههميص المشههاكل والمعو ههات الهههي هواج ه العمليه الهدميبي ه  ،ينباههي أن هأمههذ أكبههم مههن

منح هها ،فعل هها الجمه ه القائمه ه ظل هها اله ههمميص لجم ههات اله ههدمير أن هبق هها ظل هها ص ههل دائمه ه ال هأم ههذ فق ههط الط ههابع

اإلشمافي الم ابي ظلا الداو ،بهل أن همكه ظلها هوجيه الجمهود نحهو اله العقبهات وا اله العبهمات الههي هواجه هلهس
الجمات ،وهأصيل الممجعي النمامي لما ،وبما أهيل من آليات وأدوات ،حيل ن نجاح جمهات الههدمير فهي هحقيهق
أيدا

العملي الهدميبي  ،يعود في النماي لا نجهاح الجمه المممصه فهي القيهاع بكامهل واجباهمها نحهو هلهس الجمهات

المنفذة للهدمير ،وبالهالي يجيم لما ذلس النجاح .
كما أن الجمهات الهدميبيه ينباهي أن هعمهل ظلها حصهم وهحليهل هلهس المشهاكل والمعو هات الههي هواجه كافه

أوج هنفيذ العملي الهدميبي  ،وظمضما بالشكل المالئع ومن مالل القنوات المالئم مع جمات االمهصاص ،للعمهل

ظلهها معالجهمهها بمهها هسهههحق ،وبمهها يحقههق للعملي ه الهدميبي ه والجمههات القائم ه ظليمهها الممون ه الكافي ه للوصههول لهها
أيدافما.
ن ط ههمح المش ههاكل والمعو ههات ينبا ههي أن ي هههع بالس ههلور العلم ههي والعمل ههي الق ههائع ظل هها الهحلي ههل المنطق ههي

للمشاكل والمعو ات ،بعيداً ظن اإلشكاليات الماص الهي هواج جمات الهدمير بشكل منفمد ،وأن همك الطموحات
ظلهها يجههاد وا ه هماح الحلههول والمعالجههات المناسههب لكاف ه الطه ام

مدى وامكان هحقيق المطالر وبما يهالوع مع الممو

المحيط .

وبههدائلما ،والبعههد ظههن الذاهيه فههي الطههمح ،وهقههديم

ومن أيع المعو ات أو المشاكل الهي هواج العملي الهدميبي يي:
أوال /ظدع االنسجاع والهمابط بين هحديد االحهياجات الهدميبي وبين أيدا

العملي الهدميبي الهي هممي اليما

المنمم من ناحي وظدع وجهود المعهاييم المناسهب فهي هحديهد االحهياجهات الهدميبيه الههي يههع اسهمالصهما بالدمجه
الولا من اليدا

الهدميبي مما يؤبم ظلا الي وهنفيذ وهقييع البمامج الهدميبي من ناحي أممى.

ثانيـا /أن ظهدع االلهه اع بهحديهد معهاييم لالحهياجهات الهدميبيه

هد يفضهي الها يهاع الهع نممه أو الم امكه

الهدميبي الهي يعهمد ظليما في القياع بهنفيذ بهمامج هدميبيه الحاجه ليمها أصهال فهي كهل أو جه و مهن محهويهات يهذه
البهمامج الهدميبيه ويهذا ممها ي يهد فهي هعميهق الفجهوة فيمها بهين محههوى البهمامج الهدميبيه وأيهدا
للجامع

( الطعاني)325 :2010،
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العمليه الهدميبيه

خاتمة
مما سبق يهبين لنها أن الههدمير ميعهد فهي ظهالع المجهمعهات والمؤسسهات المعاصهمة يهو أداة الهنميه ووسهيلهما

كمهها أن ه الداة الهههي ذا أمحسههن اسهههبماميا وهوميفمهها همكنههت مههن هحقيههق الكف هاوة والكفاي ه فههي الداو واإلنههها  ،و ههد
أممههمت نهههائج العديههد مههن البحههال أن للهههدمير دو اًم أساسههياً فههي نمههو البقاف ه والحضههامة ظام ه وهبههم أيمي ه ذلههس
باظهب ه ه ههامه أس ه ه ههاس ك ه ه ههل هعل ه ه ههع وهط ه ه ههويم وهنميه ه ه ه للعنص ه ه ههم البش ه ه ههمي وم ه ه ههن ب ه ه ههع هق ه ه ههدع المجهم ه ه ههع وبنائه ه ه ه .
وظههن طميههق الهههدمير يسهههمم اإلظههداد للممن ه طالمهها أن مهطلباهمهها مهاي همة بهههأبيم ظوامههل ظ هدة كاإلنفجههام المعمفههي
المهمبههل فههي الهقههدع الهقنههي فههي جميههع مجههاالت الحيههاة وكههذلس سههمول هههدفق المعلومههات مههن مجهمههع لهها آمههم ومههن
حضامة لا أممى ،وأن الهدمير أبناو المدم يو الساس الذي يحقق هنمي العاملين بصف مسههممة بشهكل يضهمن
القيههاع بممههاممع ومسههؤولياهمع وواجبههاهمع بالشههكل الههذي يهناسههر مههع مسهههجدات أظمههالمع الهههي لههع هك هن موجههودة حههين
اإلظداد بل المدم  ،فالهدمير يقدع معمف جديدة ،ويضي

معلومات مهنوظ  ،ويعطي ممامات و دمات ويؤبم ظلها

االهجايات ،ويعدل الفكام ويايم السلوس ويطوم العادات والسالير.
ويذا يجعلنا نملص لا ان فعالي همطيط وهصميع وهنفيذ وهقييع البمامج الهدميبي هعهمد بالدمج الساس
ظلها فعاليه ظمليه هحديهد االحهياجهات الهدميبيه حيهل انه يهمههر ظليمها هقميهم النهوع المطلهور مهن الههدمير ومهن
يحها الا الهدمير وهقميم مسهوى الداو المطلور وبالنهيج هقميم أيدا

البمامج الهدميبي بد ومعمف الكفايات

والممامات المطلور اكهسابما المم الذي يؤدي الا نجاح العملي الهدميبي في هحقيق أيدافما المهوماة ،وأنما همبل
المدمل المئيسي لنجاح العملي الهدميبي .
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وأخي ـ ارً وفــي ختــام هــذا الفصــل يجههر الهنوي ه لهها أن ه مههن الومههائ

المئيسههي للهههدمير ايض هاً يههو وضههع

اإلسهههماهيجيات والمطههط وي امظهها ينهها ب هأن هكههون يههذه المطههط مسهههمدة ومهماشههي مههع اإلسهههماهيجي العام ه للمؤسس ه
ومهماشي مهع المؤيه والمسهال واليهدا  ،بحيهل يهضهمن ظمهل وهطهويم أنممه اإلدامة اإللكهمونيه واسههبمام الهقهدع
الهكنولههوجي فههي هحسههين طههمق أداو العمههل وجودهه  ،وامهصههام الو ههت المسهههامق لإلنجهها وهقليههل كلفه العمههل ومفههع
جودة الداو .
ول ههذلس أص ههبحت مؤسس ههات الهعل ههيع الع ههالي مهمبله ه ف ههي الجامع ههات الفلس ههطيني ههفاظ ههل م ههع ي ههذه الهايه همات
المهسامظ وهعمل ظلا هقييع أوضاظما وأداو كوادميا وسد أي ملل أو نقص في ممامات العاملين بما ويكهون ذلهس
ظ ههن طمي ههق الم ههذ بعمليه ه اله ههدمير كوس ههيل وليس ههت وايه ه بح ههد ذاهم هها وم ههن ين هها هنب ههع أيميه ه اله ههدمير ال ههذي يمب ههل
االسهبمام طويل الجل ظلا مسهوى الموامد البشمي في المؤسس والهدمير اإلدامي فيما .
فالجامعات والمؤسسات الهعليمي هلعر دو ام مئيسا في صناظ العقول وبناو الفكهم اإلنسهاني ،وبالههالي فإنمها هحهها
لمواكب يذا الهقدع أن هعمل ظلا هميئه الجهو المالئهع للعهاملين بمها وهحهمص ظلها مفهع مسههوايع المعمفهي ،و هدماهمع
الدائي والممامي  ،وهطبيق اإلدامة اإللكهموني في جميع أ سهامما بمها فهي ذلهس الهعلهيع المسههمم للوصهول لها أظلها
مسهويات الكفاوة ،المم الذي يعهمد بالدمج الساسي ظلها هحديهد وبنهاو الفلسهف والقهيع الجويميه والسياسهات الههي
هضمن هحقيق ذلس.
كم هها نس هههنهج م ههن م ههالل د امسه ه وا ههع اإلدامة اإللكهمونيه ه ف ههي الهعل ههيع المس هههمم بمؤسس ههات الهعل ههيع الع ههالي
وظال هه ه ببه همامج اله ههدمير أن ظمليه ه ص ههالح النم ههاع اله ههدميبي الهقلي ههدي الح ههالي ههطل ههر هط ههويم النممه ه الهدميبيه ه

واالبهعاد ظن القوالر والنماط الهقليدي والهفكيم بأنماط جديدة وصي مبهكمة وأسالير حديب من مالل البحل ظهن

أنمم ه بديل ه أو مسههاندة لألنمم ه الهدميبي ه الهقليدي ه هنسههجع وحاجههات ظملي ه الهنمي ه وهسههاظد فههي النمههوض بقطههاع

الهههدمير ،ماصه أن مهطلبههات الممنه ههايههم باسهههممام بسههبر الهقنيه المهقدمه  ،ولههذلس فههإن الحاج ه ملحه لهمطههيط
بمامج الهدمير المسهمم الهي هه ود الفهماد بالمعلومهات الههي هسههجد فهي مجهاالت همصصهمع وههطلبمها ممهنمع وذلهس

بالم ه ه ه ه ه ههذ بم ه ه ه ه ه ههنمج اإلدامة االلكهمونيه ه ه ه ه ه ه ف ه ه ه ه ه ههي دوائ ه ه ه ه ه ههم الهعل ه ه ه ه ه ههيع المس ه ه ه ه ه هههمم بمؤسس ه ه ه ه ه ههات الهعل ه ه ه ه ه ههيع الع ه ه ه ه ه ههالي،

وهحديل ظمليات االهصهال واإلدامة فهي المؤسسه الهدميبيه مهن مهالل المهذ بمهنمج المؤسسهات اإللكهمونيه لمواكبه

العص ه ه ه ه ه ه ه ه ههم الح ه ه ه ه ه ه ه ه ههالي المهميهه ه ه ه ه ه ه ه ه بأنه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ظص ه ه ه ه ه ه ه ه ههم المعلوم ه ه ه ه ه ه ه ه ههات والهط ه ه ه ه ه ه ه ه ههوم الهكنول ه ه ه ه ه ه ه ه ههو ي المس ه ه ه ه ه ه ه ه هههمم،
وهمطيط وهطويم أنمم الهدمير الحالي .
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 3.1 أوالً :الدراسات المتعلقة باالدارة االلكترونية.
 3.2 ثانياً :الدراسات المتعلقة ببرامج التدريب.
 3.3 ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة

 3.1أوالً :الدراسات المتعلقة باإلدارة اإل لكترونية:

مههن مههالل اسهههعماض مجموظ ه مههن الد امسههات ذات الصههل بمهاي همات الد امس ه الحالي ه  ،وجههد ان ينههاس العديههد مههن
الدماسات الهي ههعلق باالدامة اإللكهموني وبمامج الهدمير ،ولكن في معممما لع همس صلر الدماس الحالي  ،وفيمها

يلي بعض منما ،كما أنما سهكون حسر سن النشم من الحدل لا ال دع:
أ .الدراسات العربية

( )1دراسة القاسم ( )2013بعنوان" :واقع استخدام اإلشراف اإللكتروني في المدارس الحكومية من وجهة نظر
المشرفين التربويين في شمال الضفة الغربية"

هدفت الهعم

لا وا هع اسههمداع اإلشه ام

اإللكهمونهي فهي المهدامس الحكوميه مهن وجمه نمهم المشهمفين الهمبهويين

فههي شههمال الضههف الامبي ه  ،وبيههان أبههم مهاي همات الد امس ه  ،ولهحقيههق يههد الد امس ه  ،اسهههمدمت الباحب ه المــنهج
الوصههفي الهحليلههي مههن مههالل أدوات نوظي ه وكمي ه ويههي المقابل ه واالسهههبان  ،وهههع مقابل ه بماني ه مههن مؤسههاو أ سههاع

اإلشه ام الهمبههوي فههي مههديميات الهمبيه والهعلههيع شههمال الضههف الامبيه  ،كمهها أظههدت اسهههبان ماصه  .هكههون مجتمــع
الدراسة من ( )244مشمفاً ومشمف مو ظين ظلا مديميات الهمبي والهعليع شمال الضف الامبي .

ومــن أهــم النتــائج أن هومي ه

الهكنولوجيهها فههي الهعلههيع واإلش ه ام

وسعيما الحبيل الا ادمال الهكنولوجيا في العمل اإلشمافي.

أمههم ضههمومي كون ه مطلب هاً مههن مطالههر الههو امة

ومن أهم التوصيات ضمومة دماس مط و امة الهمبي والهعلهيع وسياسههما فهي مجهال الهكنولوجيها ،ود امسه امكانيه
هومي

الهكنولوجيا في ظمليات االش ام

الفني واالمشادي وليس فقهط االهصهال والهواصهل ،والعمهل ظلها بنهاو بنيه

هحهي الكهموني هكون اظدة للعمل اإلشمافي اإللكهموني.

( )2دراسة األعور ( )2012بعنوان" :درجة ممارسة مديري المدارس بوكالة الغوث لإلدارة اإللكترونية وعالقتها
بتفويض السلطة"
هـــدفت الهع ههم

ل هها دمجه ه ممامسه ه م ههديمي م ههدامس وكاله ه الا ههول ل ههالدامة االلكهمونيه ه بمحافم ههات وه ه ة ودمجه ه

ممامسهمع لهفويض السلط  ،ولهحقيهق ايهدا

الد امسه اهبعهت الباحبه المـنهج الوصهفي الهحليلهي ،و امهت بهصهميع

اسهبان لجمع المعلومات.

ومــن اهــم النتــائج أن دمج ه ممامس ه مههديمي المههدامس بوكال ه الاههول لههإلدامة اإللكهموني ه مههن وجم ه نمههميع جههاو
بدمج ه كبي همة حسههر المعيههام المسهههمدع فههي الد امس ه حيههل حصههلت ظلهها مهوسههط حسههابي نسههبي  ،%80.54وأن

دمجه ممامسه مههديمي مهدامس وكاله الاههول لهفههويض السههلط مههن وجمه نمههم معلمههيمع كههان بدمجه كبيهمة حسههر
المعيام المسهمدع في الد امسه بمهوسهط حسهابي نسهبي  ،%75.82وأنه ال هوجهد فهموق ذات دالله احصهائي ظنهد
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مسهههوى الدالله ()α≥ 0.05فيييمتوسييطاتتقييديراتأفييرادالعينييةلدرجييةممامسه مههديمي مههدامس وكاله الاههول
لالدامة االلكهموني هع ى لمهايم (النوع – الدومات الهدميبي  -سنوات المدم ) ،ووجهود ظال ه امهباطيه بهين دمجه
ممامس مديمي مهدامس وكاله الاهول لهالدامة االلكهمونيه بهفهويض السهلط لهديمع مهن وجمه نمهم معلمهيمع بدمجه

كبيمة بمهوسط حسابي نسبي .%73.07

ومــــن اهــــم التوصــــيات مفه ههع مسه هههوى الهوظي ه ه البقافي ه ه بايمي ه ه هطبيه ههق االدامة االلكهموني ه ه فه ههي العمه ههل االدامي
اليومي،واظهماد اسهمداع الهكنولوجيا شمط من شموط هعيين المديمين الجدد.

( )3دراسة العاجز ( )2011بعنوان" :دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية" ،فلسطين
هدفت الهعهم

لها دوم البقافه الهنميميه فهي هفعيهل هطبيهق اإلدامة اإللكهمونيه فهي و امة الهمبيه والهعلهيع العهالي-

محافمههات وه ة ،واهبههع الباحههل المــنهج الوصههفي الهحليلههي ،ولجههأ لهها جمههع البيانههات الوليه مههن مههالل االسهههبان
كأداة مئيسي للبحل ،وهع اسهمداع اسلور الحصم الشامل حيل و ظت االسهبان ظلا جميع المهومفين االداميهين

المهعاملين بأسلور اإلدامة اإللكهموني في و امة الهمبي والهعليع العالي.

ومن أهم النتائج ان يوجد ظال ذات دالل حصائي بين ظناصم البقاف الهنميمي (القيع الهنميمي  ،المعهقهدات
الهنميميه ه  ،الظه ه ام

الهنميميه ه  ،الهو ع ههات الهنميميه ه ) وب ههين هفعي ههل هطبي ههق اإلدامة اإللكهمونيه ه ف ههي و امة الهمبيه ه

والهعليع العالي بمحافمات و ة ،وكانت يذه العال طمدي .

ومـــن أهـــم التوصـــيات ضههمومة هشههجيع المههومفين ظلهها ابههداو مأيمههع فههي القههيع والمعهقههدات والظ ه ام

والهو عههات

المعمول بما دامل الو امة لهطويميا بما يالئع بيئ العمهل اإللكهمونهي ،وهعميممها باسههممام الكهمونيها بعبهامات هعبهم
ظن بقاف الو امة.

( )4دراســة شــلبي (  )2011بعنــوان" :واقــع اإلدارة اإللكترونيــة فــي الجامعــة اإلســالمية وأثرهــا علــى التطــور
التنظيمي" غزة ،فلسطين.
هـــدفت الهعههم
أيدا

لهها وا ههع اإلدامة اإللكهموني ه فههي الجامع ه اإلسههالمي وأبميهها ظلهها الهطههويم الهنميمههي ،ولهحقيههق

الدماس اسهمدمت الباحبه المنهج الوصهفي الهحليلهي ،و امهت بهصهميع اسههبان كهأداة لجمهع المعلومهات ههع

هو يعما ظلا الطبقهين االداميهين العليا والوسطا في الجامع .

ومن أهم النتائج وجهود ادماس لمجهمهع الد امسه فهي الجامعه لم ايها االدامة االلكهمونيه مبهل سهمظ االنجها وههوفيم
الو هت والجمههد ،وهطبيهق االدامة االلكهمونيه أدى الهها هطهويم الميكههل الهنميمهي مههن مههالل الهوجه نحههو الالممك يه
من مالل هقليل ظدد المسهويات اإلدامي .

ومـــن أهـــم التوصـــيات ضههمومة العمههل ظلهها هع ي ه الميكههل االدامي بمهها يهناسههر مههع ظملي ه الهاييههم الهها االدامة
االلكهموني  ،وكذلس ضمومة مفع مسهوى الهوظي البقافي بأيمي الهحول الا االدامة االلكهموني .
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( )5دراســة األســمري (  )2010بعنـوان" :تطبيقــات اإلدارة اإللكترونيــة فــي اإلدارة المدرســية ومتطلبــات تطويرهــا
من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض" السعودية.
هــدفت لهها الكش ه

ظههن وا ههع هطبيقههات االدامة االلكهموني ه فههي المههدامس البانوي ه والهعههم ظلهها المعو ههات الهههي

هواج ه هطبيههق االدامة االلكهموني ه واإلسههماع فههي هطههويم اإلدامة المدمسههي مههن مههالل هومي ه

المههديمين لهطبيقههات

اإلدامة اإللكهموني  ،واسهمدع الباحل المنهج الوصهفي المسهحي الشهامل لفهماد ظينه الد امسه المكونه مهن ()193
مدي اًم ،وكانت الداة المسهمدم لجمع المعلومات اسهبان مكون من  49فقمةً.
ومن أهم النتائج أن أولر هطبيقات االدامة اإللكهموني في ادامات المدامس البانوي بمدين الميهاض ضهعيف  ،وأن
يناس بعض المعو ات الهي هحد من هطبيق اإلدامة اإللكهموني في ادامات المدامس البانوي بمدينه الميهاض ،وأنه

ال يوجد فموق ذات دالل وفقاً لمهايم نوع المدمس  ،المؤيل العلمي ،ودومات الحاسر.

ومـــن أهـــم التوصـــيات ضههمومة العمههل ظلهها هههوفيم المهطلبههات الال م ه لهطبيههق االدامة االلكهموني ه فههي المههدامس
البانوي بمدين المياض.

( )6دراســة خلــوف (  )2010بعن ـوان" :واقــع تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي المــدارس الحكوميــة الثانويــة فــي
الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات" ،فلسطين.

هـــدفت ل هها الهعههم ظل هها وا ههع هطبيههق اإلدامة اإللكهمونيه ه فههي الم ههدامس الحكومي ه البانويه ه فههي الض ههف الامبيه ه
ولهحقي ههق ي ههد

الد امسه ه ام ههت الباحبه ه باس هههمداع المــــنهج الوص ههفي الهحليل ههي ،و ام ههت باظ ههداد اس هههبان لجم ههع

المعلومات.

ومن أهم النتـائج أن ينهاس وا هع مهنمفض لهطبيهق اإلدامة اإللكهمونيه فهي المهدامس الحكوميه البانويه فهي الضهف
الامبي ه مههن وجم ه نمههم المههديمين والمههديمات ،وكههذلس مههن أيههع النهههائج أن ه هوجههد فههموق ذات دالل ه حصههائي ظنههد

مسههوى ( )α≥ 0.05فهي وا هع هطبيهق اإلدامة اإللكهمونيه فهي المههدامس الحكوميه البانويه فهي الضهف الامبيه مههن
وجم ه نمههم المههديمين هع ه ى لمهايههم الجههنس ولصههالل الههذكوم ،ومهايههم المؤيههل العلمههي لصههالل حمل ه الماجسهههيم

فأظلا ،ومهايهم المو هع الجا امفهي لصهالل المدينه  ،ولمهايهم ظهدد الهدومات الهدميبيه فهي مجهال االدامة االلكهمونيه ،
وكههذلس ال هوجههد فههموق ذات دالله حصههائي ظنههد مسهههوى دالله ( )α≥ 0.05فههي وا ههع هطبيههق االدامة االلكهمونيه

في المدامس الحكومي البانوي في الضف الامبي هع ى لمهايم المبمة أو في مجال الهمصص.

ومن أهم التوصيات ضهمومة االسهماع فهي ههدمير المهديمين والمعلمهين ظلها اسههمداع االدامة االلكهمونيه فهي العمهل
المدمسههي االدامي الفنههي ،وضههمومة اشهههماس المههدامس بشههبك االنهمنههت لمهها يسههمل هههداول المعلومههات بههين المههدامس
والمديمي أو الو امة ،والعمل ظلا هأسيس شبكات داملي في المدامس.
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( )7دراسة السميري ( )2009بعنوان" :درجة توافر متطلبات تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة فـي المـدارس الثانويـة

بمحافظات غزة وسبل التطوير"

هدفت الدماس الهعم الا دمج هوافم مهطلبات هطبيق اإلدامة اإللكهموني في المدامس البانويه وسهبل هطويميها،
ولهحقيههق يههد

الد امس ه  ،اسهههمدمت الباحب ه المــنهج الوصههفي الهحليلههي مههن مههالل هصههميع اسهههبان مكون ه مههن

( )48فق ه همة .هكه ههون مجتمــــع الدراســــة مه ههن جميه ههع مه ههديمي المه ههدامس البانوي ه ه بمحافمه ههات و ه ه ة للعه ههاع الد امسه ههي
( )2008/2009والبال ظدديع ()124

ومن أهم النتائج أن دمجه ههوافم مهطلبهات هطبيهق اإلدامة اإللكهمونيه فهي المهدامس البانويه بمحافمهات وه ة مهن
وجمه نمههم مههديمي المههدامس البانويه بصههومة ظامه ليله  ،حيههل بلاههت نسههب االسهههجاب ظلهها االسهههبان بشههكل ظههاع

( ،%)50.27كذلس هوصلت الدماس لا أن ال هوجد فموق ذات دالل حصائي ظند مسهوى الدالل () 0.05≥α
فههي مهوسههطات هقههديم ظين ه الد امس ه لدمج ه ه هوافم مهطلبههات اإلدامة اإللكهموني ه فههي مههدامس البانوي ه هع ه ى لمهايههم

(الجنس -المؤيل -مدة المدم )

ومن أهـم التوصـيات ضهمومة البحهل ظهن مصهادم همويهل مهنوظه دامليهاً ومامجيهاً لههوفيم البنيه الهحهيه الال مه

لهطبي ههق اإلدامة اإللكهمونيه ه ف ههي الم ههدامس البانويه ه  ،وض ههمومة ظق ههد دومات هدميبيه ه لك ههل ط هها ع العم ههل اإلدامي ف ههي
المدامس ههعلق بآلي هطبيق اإلدامة اإللكهموني في المدمس .

( )8دراسة كساب ( )2008بعنوان" :متطلبات نجاح نظام إدارة الوثائق اإللكترونية في الهيئـة العامـة للتـأمين
والمعاشات – فلسطين"

هـدفت الد امسه الهعهم

الها مهطلبهات نجهاح نمهاع دامة الوبهائق اإللكهمونيه فهي الميئه العامه للههأمين

والمعاشهات ،باإلضهاف لها الهعهم ظلها وا هع نمهاع دامة الوبهائق الحهالي فهي الميئه العامه للههأمين والمعاشهات،
ولهحقيههق يههد

الد امس ه  ،اسهههمدع الباحههل المــنهج الوصههفي الهحليلههي مههن مههالل هصههميع اسهههبان  .هكههون مجتمـــع

الدراسة من العاملين في الميئ العامه للههأمين و المعاشهات ،و هد ههع اظهمهاد أسهلور الحصهم الشهامل بهو يهع ()70
اسهبان ظلا مجتمع الدراسة المكون من (  ) 62موم

في طاع و ة و ) ( 8مومفين في مكهر ماع ع-الضف

الامبي .

وأظهـرت النتـائج أن لها وجهود معمفه بمهطلبهات نمهاع دامة الوبهائق اإللكهمونيه مهن بهل الميئه العامه للههأمين
والمعاشات ،ووجود ناظ لدى المومفين بأن النماع اإللكهموني يمها بالسمظ والد والشفافي وسيقلل نسب هل

وايالس الملفات وسيقلل من ضياع الوبائق بين الدوائم ويوضل مسام هدفقما ،كما هوصلت الدماس لا وجود ظدع
وضهوح فهي آليهات نمهاع دامة الوبهائق الحهالي ومطهط الهطهويم المسههقبلي فهي الميئه  ،ووجهود بعهض الممهاو

هطبيق النماع اإللكهموني ،باإلضاف لا ضع

سياسات الهدمير للمومفين.

مهن

ومن أهم التوصيات يادة االيهماع والوظي بضمومة هطبيق السياسات وا ليهات و اإلجهماوات لضهمان نجهاح نمهاع
دامة الوبائق اإللكهموني  ،وضمومة هحديد الميئ ليدافما اإلسهماهيجي والممحلي لهحقيقما بشكل د يق ومدموس.
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( )9دراسة الف ار ( )2008بعنوان " :تطوير االتصال االداري لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضـوء
اإلدارة اإللكترونية" فلسطين.
هدفت لا الكش

ظن دمجه ههوافم مهطلبهات هنفيهذ االهصهال اإلدامي اإللكهمونهي فهي المهدامس البانويه بمحافمهات

و ه ة وسههبل الكش ه

ظههن معو ههات االهصههال اإلدامي فههي ضههوو مفمههوع اإلدامة االلكهموني ه وسههبل هطههويم االهصههال

اإلدامي ،واهبع الباحل المنهج الوصفي الهحليلي ،و اع بهصميع اسهبان مكون مهن  52فقهمة مو ظه ظلها ظهدد مهن
المجاالت ،وهع هو يع االسهبان ظلا ظين الد امسه المكونه مهن جميهع مهديمي ومهديمات مهدامس البانويه بمحافمهات
و ة والبال ظدديع ( )87مدي اًم ومديمةً.
ومن أهم النتائج أن دمج هوافم مهطلبات هنفيذ االهصال االدامي االلكهموني في المدامس البانوي بمحافمات وه ة
بصههومة ظامه ضههعيف حيههل بلاههت نسههب  ، % 53.8ووجههود معو ههات هعهههمض هنفيههذ االهصههال االدامي االلكهمونههي
بدمج مهوسط حيل بلات نسب  ، %69وكذلس من النهائج ان ال هوجد فهموق ذات دالله حصهائي ظنهد مسههوى

الدالل ( )α≥ 0.05في مهوسطات دمجه ممامسه مهديميي مهدامس البانويه بمحافمهات وه ة لدمجه ههوافم مهطلبهات
هنفيذ االهصال االدامي االكلهموني هع ى لمهايم (الجنس -المؤيل -مدة المدم ).

ومن أهـم التوصـيات ضهمومة هصهميع بهمامج هدميبيه لهطهويم ممهامات االهصهال االدامي االلكهمونهي ،وههوفيم وسهائل
االهصال الحديب في المدامس لمواكب الهعييم والهطويم.

) (10دراسـة المصـري) (2007بعنـوان" :متطلبـات اسـتخدام التوقيـع اإللكترونـي فـي إدارة مراكـز تكنولوجيـا

المعلومات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة"
هـدفت الهعهم

لها مهطلبهات اسههمداع الهو يهع اإللكهمونهي فهي دامة م امكه هكنولوجيها المعلومهات فهي

الجامعات الفلسطيني في طاع و ة مهمبل في (هطويم البني الهحهي لممك هكنولوجيها المعلومهات ،ايهمهاع اإلدامة
العليا لممك هكنولوجيا المعلومات باسهمداع الهو يهع اإللكهمونهي  ،وجهود المهطلبهات القانونيه والهشهميعي السههمداع

أيضها
الهو يع اإللكهموني ،اظهماد المماسالت اإللكهموني وسياسات حماي المعلومات اإللكهمونيه ( ويهدفت الد امسه
ً

لا هوضيل أيمي الحفام ظلا أمن المعلومات واسهمداع الهقني المهطومة في حماي المصوصي مالل المماسالت

اإللكهموني  ،ولهحقيق أيدا

الدماس  ،اسهمدع الباحل المنهج الوصفي الهحليلي من مهالل هصهميع اسههبان  .هكهون

مجتمع الدراسة من جميع مومفي مماك هكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلسطيني في طاع و ة ،حيهل ههع

هو يع  74اسهبيان .

ومـن أهـم النتـائج أن هقنيه الهو يهع اإللكهمونهي ال هسههمدع فهي م امكه هكنولوجيها المعلومهات فهي الجامعهات

الفلسطيني فهي طهاع وه ة ،وأن المعهدات والبممجيهات المنيه المسههمدم فهي م امكه هكنولوجيها المعلومهات بحاجه

لا هحديل لهكون ادمة ظلا حماي المعلومات اإللكهموني بكفاوة وأن مومفي مماك هكنولوجيا المعلومهات لهديمع
صوم لمفموع الهو يع اإللكهموني.

99

وأوصـت الدراسـة بضهمومة اظهمهاد الم امسهالت اإللكهمونيه المسهمي باسههمداع الهو يهع اإللكهمونهي ،وهحهديل
المعدات المني وهطويم بممجيات أمن المعلومات المسهمدم حاليا في مماك هكنولوجيا المعلومات ،و همصيص
موا ن سنوي ماص بأمن المعلومات وهدمير مومفي مماك هكنولوجيا المعلومات في مجال أمن المعلومات.

) )11دراسة المير( ) 2007بعنوان" :متطلبات المـوارد البشـرية لتطبيـق اإلدارة االلكترونيـة -دراسـة تطبيقيـة

على العاملين باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في مملكة البحرين"
هدفت الهعم

لا هباين آماو مفمدات مجهمع البحل نحو مهطلبهات هنميه المهوامد البشهمي لهطبيهق اإلدامة

االلكهمونيه بهاإلدامة العامه للمهموم بهو امة الدامليه فهي مملكه البحهمين ،ولهحقيهق يهد

الد امسه  ،اسههمدع الباحهل

المنهج الوصهفي الهحليلهي مهن مهالل هصهميع اسههبان كهاداة لجمهع البيانهات .هكهون مجتمـع الدراسـة مهن ( )1221
ظامل وكانت ظين الدماس وامما ()292ظامل.
ومـن أهـم النتـائج موافقه ظينه الد امسه

لها حهد مها ظلها أن ينهاس همطهيط يشهمل" المطهط والبهمامج

والموا نهات الممصصه " لهنميه المهوامد البشهمي الال مه لهميئه هطبيهق اإلدامة االلكهمونيه بهاإلدامة العامه للمهموم
بو امة الداملي في مملك البحمين.

ومن أهـم التوصـيات يجهر هحديهد السهالير الهدميبيه لهأييهل العهاملين لهطبيهق اإلدامة االلكهمونيه  ،ووضهع

سياسات هنمي الموامد البشمي المطلوب لهطبيق اإلدامة االلكهموني .

) )12دراسـة التمـام ( )2007بعنـوان" :اإلدارة االلكترونيـة كمـدخل للتطـوير اإلداري :دراسـة تطبيقيـة علـى

الكليات التقنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية".
هدفت الهعم

نمهم أظضههاو الميئه

لا وا ع هطبيق اإلدامة االلكهموني في الكليات الهقني بالمملك العمبي السعودي من وجم
الهعليميه

والهدميبيه  ،ولهحقيههق يهد

الد امسه  ،اسهههمدع الباحههل المــنهج الوصههفي المسههحي

الهحليلههي مههن مههالل هصههميع اسهههبان كههاداة لجمههع البيانههات .هكههون مجتمــع الدراســة مههن ظينه ظشهوائي مههن أظضههاو
الميئ الهدميسي .

ومن أهم النتائج أن هطبيق اإلدامة االلكهموني من وجم نمم أظضاو الميئ الهعليمي والهدميبي يسمع في هحسين

مسهوى دامة الكليات الهقني بدمج ظالي  ،وكذلس وجد انه ال هوجهد ظال ه ذات دالله حصهائي ظنهد مسههوى الداله

( )α≥ 0.05يع ى لمهايم ( الجنس -العمم -سنوات المدم ) ،وهبهين أنه يوجهد ظال ه طمديه ظنهد مسههوى الداله
( )α≥ 0.05يع ى لمهايم الهمصص .

ومن أهم التوصيات ضمومة هطبيق االدامة االلكهموني في الكليات الجامعي والمهوسط .

) (13دراسة الضافي( (2006بعنوان" :مدي إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المديريـة العامـة للجـوازات

بمدينة الرياض"

هـدفت الهعهم

لها أيهع المبهممات الههي ههدظو لها الهحهول للعمهل بهاإلدامة االلكهمونيه مهن منمهوم ضهباط

الجهوا ات ،وأيهع المعو هات الههي هحهول دون هطبيهق اإلدامة اإللكهمونيه فهي الجهوا ات ،وأيهع المقهمحهات الههي ي اميها

الضباط العاملون بالجوا ات الهي هكفل هسميل هطبيق اإلدامة اإللكهموني  ،ولهحقيق أيدا
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الدماس  ،اسهمدع الباحل

المـنهج الوصهفي الهحليلهي مهن مهالل المهدمل الوبهائقي ومهدمل المسهل االجهمهاظي واظهمهد ظلها االسههبان كهأداة

للدماس  .هكون مجتمع الدراسة من جميع مومفي الجوا ات بمدين المياض والبال ظدديع ( )73ضابط.

ومن أهم النتائج ن الم ايا الناجم ظن هطبيق اإلد امة اإللكهموني في المديمي العام للجوا ات ،والمبممات

الهي هسهدظي الهحول لا اسهمدامما والمعو ات الهي هحول دون هطبيقما ذات أيمي ممهفع .

ومـن أهـم التوصـيات ضهموم ههوفيم نمهاع أمنهي لحمايه البيانهات و المعلومهات الماصه بالمهعهاملين مهع

الجوا ات وهحسين الوظي بمصائص اإلدامة االلكهموني لدى الضباط العاملين بالمديمي العام للجوا ات.

( )14دراسة غنيم ( )2006بعنوان" :دور اإلدارة االلكترونية فـي تطـوير العمـل اإلداري ومعوقـات اسـتخدامها

في مدارس التعليم العام للبنين بالمدينة المنورة"

هـدفت الهعهم

لها مهدى سهماع اإلدامة االلكهمونيه فهي هطهويم العمهل اإلدامي ومعو هات اسههمدامما والكشه

ظهن

الفموق بين آماو المديمين حول مدى سماع اإلدامة االلكهموني في هطويم العمل اإلدامي ومعو ات اسهمدامما هبعا
للمهايمات والهعم ظلا مقهمحهات المهديمين لهفعيهل سهمامات اإلدامة االلكهمونيه فهي هطهويم العمهل اإلدامي والحهد
مهن معو اهمها فهي مهدامس الهعلهيع العهاع للبنهين بالمدينه المنهومة ،ولهحقيهق يهد

الد امسه  ،اسههمدع الباحهل المـنهج

هديم مهن
الوصفي الهحليلي من مالل االظهماد ظلا االسهبان كأداة للد امسه  .هكهون مجتمـع الدراسـة مهن ( )227م اً
جميع مماحل الهعليع العاع.

ومن أهم النتائج ان يهمى المهديمون فهي جميهع م امحهل الهعلهيع العهاع أن اإلدامة االلكهمونيه هسهمع فهي هطهويم

العمل اإلدامي بدمج ظالي  ،ويأهي مديموا الممحل المهوسط في المقدمه  ،وان أكبهم سهمامات اإلدامة االلكهمونيه
هطوي ام للعمل اإلدامي في اهماذ الق اممات وا لما سماما في هطويم هقويع الداو.

ومن أهم التوصيات ضموم اسهمداع اإلدامة االلكهموني في هطويم العمل اإلدامي ،وهوفيم االمكانات المادي

لذلس الهطويم.

( )15دراسة محمد ( )2004بعنوان" :اإلدارة االلكترونية من حيث آفاق الحاضر وتطلعات المستقبل"
هدفت الهعم

لا هوضيل اإلطامين النممي والهطبيقي لإلدامة االلكهموني ،والهميي بين اإلدامة االلكهموني واإلدامة

الهقليديه وأيميه اإلدامة االلكهمونيه وومائفمها وطم مها ومجاالهمها ووسهائل الهدفاع االلكهمونيه والهحهديات المعاصهمة

لإلدامة االلكهموني وفعالي هطبيقما ،ولهحقيق يد

الدماس  ،اسهمدع الباحل المنهج الوصفي الهحليلهي مهن مهالل

المسهل االجهمهاظي واالسههبان كهأداة لجمهع المعلومهات .هكهون مجتمـع الدراسـة مهن مهدماو ظهدد مهن المؤسسهات
مديم.
الحكومي والماص البال ظدديع ()180
اً

ومـن أهـم النتـائج أنه هحقهق اإلدامة االلكهمونيه بأسهلوبما وهقنياهمها العديهد مهن الفهمص والم ايها لكهل مهن

المنمم المعاصهمة والمجهمهع الحهديل ،و يهطلهر الهحهول مهن اإلدامة الهقليديه لها اإلدامة االلكهمونيه ظهادة يندسه
كل نمع العمل اإلدامي بالمنممات الهقليدي وهحويلمها لومهائ
والم اب .
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داميه الكهمونيه هشهمل الهمطهيط الهنمهيع والهوجيه

ومن أهم التوصيات العمل ظلا ظدة نمع لهأمين وحماي معامالت اإلدامة االلكهموني من أيمما :الهشفيم
االلكهمونهي ،الهو يهع االلكهمونهي ،الشهمادة االلكهمونيه لهحقيهق الشمصهي  ،والههامين والحمايه ضهد أظمهال النصهر

واالحهيال ،وضمومة اظهماد المنممات المعاصمة ظلا البومة االلكهموني في أداو العديد من ومائفما االلكهموني في

مجال الهسوق واإلنها وشؤون الفماد والظمال المالي والظمال المكهبي .

ر .الدماسات الجنبي

( )16دراســة مراســيني وآخــرون ( )Marasini and Others ،2008بعن ـوان " :تقيــيم اعتمــاد التجــارة
اإللكترونية في دراسة " "SMEsAللصناعة التحويلية في منطقة شمال شرق المملكة المتحدة"

" Assessment of e-Business Adoption in SMEsA study of Manufacturing

"Industry in the UK North East Region

لها طهمق اله المعو هات و طهمق الهاييهم المسههمدم بواسهط المؤسسهات الصهايمة و

هـدفت الهعهم

المهوسهط الحجهع لهطبيهق اسههمدامات االنهمنهت و هكنولوجيها المعلومهات فهي أظمالمها ،ولهحقيهق يهد

الد امسه ،

اسهمدع الباحبان المنهج الوصفي الهحليلي مهن مهالل اسههمداع نمهوذجين للهاييهم يمها النمهوذ الهقليهدي والنمهوذ

الهطويمي في هحليل طمق هبني الشمكات -الصايمة والمهوسط الحجع -العمل بهكنولوجيا المعلومات واالهصاالت.
وهكهون مجتمـع الدراسـة مهن الهحليهل لبيانهات ( )32شهمك مهن شهمكات القطهاع الصهناظي فهي لهيع فهي الشهمال

الشم ي للملك المهحدة .

ومن أهم النتائج أن معمع الشمكات الصايمة والمهوسط الحجع هفضل النمهوذ الهطهويمي للهاييهم وذلهس

يمجهع لها وجهود الهكنولوجيها والها المهوم الهنميميه (البقافه  ،الميكليه  ،المسهئوليات) ويهذا يهو النمهوذ المسههمدع

فعال في معمع الشمكات الصايمة و المهوسط الحجع .كمها وأببههت الد امسه أن الههعلع الشمصهي والجمهاظي الايهم
ً
مممها فهي نجهاح هطبيهق اسههمدامات الهكنولوجيها بشهكل أكبهم مهن الههدمير المسهمي لنه يسهمل
مسهمي يلعهر ًا
دوم ً
للمسهمدمين بهنميع المفاييع والفكام حسر ممجعياهمع الماص .
ومن أهم التوصيات العمل ظلا مد المماو

الناجمه مهن اسههمداع الهكنولوجيها ومقاومه الهاييهم ،وههوفيم

مالي ماص لبدا ي الهطبيق حيل هكون الهكلف ممهفع  ،والهوظي بم ايا وفوائد اسهمداع الهكنولوجيا الجديدة.
( )17دراسـة جيلبـرت وآخـرون ( )Gilbert and Others ،2007بعنـوان " :المعيقـات والمزايـا فـي اعتمـاد
الحكومة اإللكترونية"

""Barriers and Benefits in the Adoption of e-government
هدفت الهعم

لا السبار الهي هؤدي بالفماد لا امهيام و هفضيل المدمات الحكومي االلكهموني ظلا

أيضها العوامهل الههي يأمهذيا النهاس بعهين االظهبهام ظنهد
هديا .وبحبهت يهذه الد امسه
ً
طهمق هقهديع المهدمات العامه هقلي ً
اهماذ القهمام حهول هقيهيع اسههمداع طهمق الحكومه االلكهمونيه فهي هقهديع المهدمات ،ولهحقيهق يهد الد امسه  ،اسههمدع
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الباحهل المـنهج الوصهفي الهحليلهي مهن مهالل اسههمداع اسههبان كهأداة لجمهع البيانهات .وهكهون مجتمـع الدراسـة مهن
ظين ظشوائي مكون من ( )7300مواطن.

ومن أهم النتـائج أن الشهماص يبهدون موبه فهي اسههمداع الطهمق ا ليه للحصهول ظلها المهدمات ظنهدما

هعمهل المنممهات ظلها هحسهين ظمليه البقه فهي العال هات وهؤكهد ظلها أن الهعهامالت الماليه آمنه و سهمي وأن
المعلومات والبيانات المطلوب صحيح ود يق ومهجددة باسهممام وأن اسهمداع هلس الطمق سو

الو ت والجمد.

ومــن أهــم التوصــيات العمههل ظلهها

يؤدي لا هوفيم

الهحههول الهها الحكومه اإللكهموني ه بشههكل و يههادة البقه فههي الهعههامالت

اإللكهموني ومفع مسهوى جودة المعلومات.
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التعقيب على الدراسات السابقة في اإلدارة اإللكترونية

هعهبم يذه الدماس من الدماسات الممم في مجهمعنا الفلسطيني بشكل ماص والمجهمع العمبي بشكل ظاع

وذلس ليمي موضوظما وحدابه من جم ولقل الدماسات الههي همهت بمهذا الموضهوع مهن جمه أمهمى ،فمهبًال ظلها
مسههوى الد امسهات المحليه فإنه ال يوجهد أي د امسه ههنهاول موضهوع اإلدامة اإللكهمونيه بحهد ذاهه سهوى بعهض

الدماسات الهي هناولت موضوع اإلدامة العام اإللكهموني أو الحكوم اإللكهموني مبل دماس )القاسع ( 2013 ،كما
هناولت دماس (كسار ) 2008،ج و من اإلدامة اإللكهموني ويهو مهطلبهات نجهاح دامة الوبهائق اإللكهمونيه  ،وظلها

مسههوى الد امسهات العمبيه والجنبيه مكه ت معمهع الد امسهات أيضهاً ظلها موضهوع اإلدامة العامه اإللكهمونيه أو

الحكوم اإللكهموني من حيل مهطلبات الهطبيق والنجاح والمعو ات الهي هواج ظملي الهطبيق.

وهشابمت بعض الدماسات السابق مبل دماس (الضافي ) 2006،و(المالس ) 2007،مع الدماس الحاليه فهي

موضهوع اإلدامة اإللكهمونيه ولكهن الد امسه الحاليه امهلفهت فهي أنمها ههنهاول موضهوع وا هع اإلدامة اإللكهمونيه فهي
ميدان جديد يو الهعليع المسهمم في جامعهات محافمهات وه ة كمها وهمهله

الد امسه الحاليه ظهن الد امسهات السهابق

بأنما هسعا إلب ام دوم اإلدامة اإللكهموني في هحسين البمامج الهدميبي و يهادة فاظليهمها ولهيس فقهط ظلها مهطلبهات

النجاح والمعو ات.

و د اسهفادت الباحب من اطالظما ظلا الدماسات السابق في بماو اإلطام النممي للدماس الحالي  ،وفي بناو أداة

الد امسه ومعمفه السهالير اإلحصهائي المناسهب لمعالجه البيانهات وفهي الهعقيهر ظلها النههائج الههي كشهفت ظنمها
الدماس الحالي .

أما أوجه االتفاق مع الدراسات السابقة في المحور األول ما يلي:
 -معمع الد امسات اسهمدمت المنمج الوصفي الهحليلي ويذا يهفق مع الدماس الحالي .

 معمع الدماسات في يذا المحوم اهفقت مع الدماس الحالي في اسهمدامما االسهبان كأداة لجمع المعلومهات مهنأفماد ظين الدماس .

 هباينت فئات أفماد ظين الدماسات السابق . الدماسات السابق اهفقت مع الدماس الحاليه بضهمومة االسههفادة مهن الهقنيهات الحديبه كالحاسهور واالنهمنهت فهيهطويم اإلدامة اإللكهموني .

 الدماسات السابق اهفقت مع الدماس الحالي ظلا الحلهول الههي هعهالج المعو هات الههي هحهول دون هطبيهق اإلدامةاإللكهموني .
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 3.2ثانياً :الدراسات التي تناولت برامج التدريب:
أ .الدراسات العربية:

( )1دراسة الدويك ( )2013بعنـوان" :نمـوذج مقتـرح لـربط المسـار الـوظيفي بالمسـار التـدريبي للعـاملين بـوزارة
المالية  -غزة"
هــدفت الهعههم
ولهحقيهق يهد

لهها ا ههماح نموذجهاً هطبيقيهاً لهمبط المسههام الههوميفي بالمسههام الهههدميبي للعههاملين بههو امة الماليه باه ة،

الد امسه  ،اسههمدع الباحهل المـنهج الوصهفي الهحليلهي مهن مهالل االظهمهاد ظلها االسههبان كهأداة

للدماس  .هكون مجتمع الدراسة من الفئات الوميفي الهي يشهملما الههدمير ويهي( العليها ،والولها ،والبانيه  ،والبالبه )
وظدديع ( )441مومفاً.

ومن أهم النتائج أن هطبيق نموذ مبط المسهام الهوميفي بالمسهام الههدميبي يهؤدي الها يهادة ملحومه بنسهر

مهفاوهه فههي المهايهمات الهابعه المبعه محههل الد امسه (الداو -الدافعيه  -المضهها الههوميفي -والهم يات)طبقهها المهبههام
بيمسون ظند مسههوى دالله احصهائي ()α≥ 0.05كمها أشهامت النههائج الها ظهدع وجهود فهموق ذات دالله احصهائي

هع ى للمهايمات الديموومافي محل الدماس ( الجهنس -العمهم -المؤيهل العلمهي -المبهمة -ال امههر -الفئه الوميفيه -
ظدد الدومات الهدميبي ) ،وأببهت النهائج أن النموذ المقهمح يمك ظلا هطويم الممامات الممهلف للعاملين ،بما ي يد

من دمهمع واسهعداديع لمواجم المسهجدات في العمل ،ويقوديع الا هقبل القوانين والنمم الجديدة.

ومــن أهــم التوصــيات ضههموم هبنههي دي هوان المههومفين العههاع لمشههموع مبههط المسههام الههوميفي بالمسههام الهههدميبي

ليصهبل جه واً مهن ههانون المدمه المدنيه  ،وكهذلس ضههمومة هصههميع يياكهل هنميميه مهناومه مههع النمهوذ بمهها يسههمل
بالهدم الوميفي وبما يحقق الموضوظي والشفافي في الهم يات.

( )2دراسة المصدر ( )2010بعنـوان" :واقـع عمليـة تقيـيم البـرامج التدريبيـة فـي الهيئـات المحليـة بالمحافظـات
الجنوبية"

هدفت الهعم
يد

لا وا ع ظملي هقييع البمامج الهدميبيه فهي الميئهات المحليه الكبهمى بالمحافمهات الجنوبيه  ،ولهحقيهق

الدماس  ،اسهمدع الباحل المنهج الوصفي الهحليلي مهن مهالل االظهمهاد ظلها االسههبان كهأداة للد امسه  .هكهون

مجتمــع الدراســة م هن اإلداميههين فههي الميئههات المحلي ه الكبههمى الههذين الهحق هوا بب همامج هدميبي ه  ،ويبل ه ظههدديع ()247
دامي.

ومـن أهـم النتـائج انه يههع هقيهيع الههدمير فهي الميئهات المحليه ظلها مسههويات مد الفعهل ،والههعلع الها حهد مها،

وأن ال يهع الهقييع ظلا مسهويات السلوس ،النهائج الهنميمي .

ومــن أهــم التوصــيات هع يه هقيههيع الهههدمير ظلهها مسهههوى مد فعههل المهههدمبين ،وظلهها مسهههوى الهههعلع ،وأن هقههوع

الميئات المحلي بهقييع الهدمير ظلا مسهوى السلوس وكذلس ظلا مسهوى النهائج الهنميمي .
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( )3دراسة السـراج ( )2010بعنـوان " :واقـع عمليـة تحديـد االحتياجـات التدريبيـة للعـاملين فـي المنظمـات غيـر

الحكومية بقطاع غزة"
هـدفت الهعهم
ولهحقيهق يهد

لها وا هع ظمليه هحديهد االحهياجهات الهدميبيه للعهاملين فهي المنممهات الايهم حكوميه بقطهاع وه ة،

الد امسه  ،اسههمدع الباحهل المـنهج الوصهفي الهحليلهي مهن مهالل االظهمهاد ظلها االسههبان كهأداة

للدماس  .هكون مجتمع الدراسة من ( )179ظامل في المؤسسات اليلي .

ومن أهم النتائج دظع االدامة العليا في المنممات الايم حكومي لعملي هحديد االحهياجهات الهدميبيه  ،ووجهود نمهاع

لهحديد االحهياجات الهدميبي ظلا مسهوى المنمم  ،والفمد ،والوميف .

ومن أهم التوصيات ضهموم وجهود مطه مكهوبه ومنهممه ومهكامله لهحديهد االحهياجهات الهدميبيه  ،وضهمومة

هوظي العاملين بأيمي هحديد االحهياجات الهدميبي في المنممات الايم حكومي بقطاع و ة.

( )4دراسة العنزي ( )2010بعنوان " :فاعلية البرامج التدريبية في تطوير أداء العاملين بجوازات منطقة الحدود
الشمالية ،بالمملكة العربية السعودية"
هـدفت الهعهم

لها فاظليه البهمامج الهدميبيه فهي هطهويم أداو العمهل بالمنممههات الحكوميه سهواو مهن ناحيه

الهدمير االدامي أو الهدمير المني ،ولهحقيق يد

الدماس  ،اسهمدع الباحل المنهج الوصفي الهحليلي من مالل

االظهماد ظلا االسهبان كأداة للدماس  .هكون مجتمع الدراسة من ( )370شمص من العاملين بالجوا ات.

ومن أهم النتائج أن افماد العين موافقون ظلا أن يناس اساليباً جيدة في هقويع فاظلي البمنامج الهدميبي ،وأن

البمنامج الهدميبي يسايع في هطويم اداو العاملين بجوا ات منطق الحدود.

ومـن أهــم التوصــيات ضههمومة مبههط الههدمير بالهم يه بالمديميه العامه للجهوا ات ،وااليهمهاع باسهههمداع الوسههائل

الهدميبيه ه ب ههالبمامج الهدميبيه ه للع ههاملين ،وامهي ههام الم ههدمبين أص ههحار الكف ههاوة العلميه ه والعمليه ه للقي ههاع بهنفي ههذ البه همامج
الهدميبي .

( )5دراسة المطيري ( )2009بعنوان" :البرامج التدريبية وعالقتها بالتخطيط للمسـار الـوظيفي -دراسـة مسـحية
على الضباط العاملين بقوات األمن الخاصة بمدينة الرياض"
هـــدفت الهع ههم

ل هها هوض ههيل ظال ه ه البه همامج الهدميبيه ه ب ههالهمطيط للمس ههام الوميفي،ولهحقي ههق ي ههد

الد امسه ه

اسهمدع الباحل المنهج الوصفي الهحليلي السهقصاو آماو أفماد العين  ،كما اسهمدع االسهبان كأداة لجمع البيانات،
و د هكون مجتمع الدراسة من ( )280ضابطاً من الضباط العاملين في وات المن الماص بمدين المياض.

ومــن اهــم النتــائج ان مسهههوى الموافق ه ظلهها مههدى وضههوح مفمههوع همطههيط المسههام الههوميفي لههدى ظين ه أف هماد

الد امس ه كههان جيههداً ،وان مسهههوى الموافق ه ظلهها ظال ه ب همامج الهههدمير بهمطههيط المسههام الههوميفي لههدى ظين ه أف هماد

الدماس كان مقبوالً ،وأن مسهوى الموافق ظلا وجود معيقات بهمطيط المسام الوميفي لدى ظين أفماد الدماس كان

ممهفع هاً ،ووجههود فههموق ذات دالل ه احصههائي بههين أف هماد العين ه وفق هاً للمسهههوى الهعليمههي والمهب ه والعمههم ،وظههدع وجههود
فموق ذات دالل احصائي بين أفماد العين وفقا لمهايم نوع الدومات.
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ومــن أهــم التوصــيات ضههمومة االيهمههاع بنشههم الههوظي وهبقي ه

العههاملين بأيمي ه الهمطههيط للمسههام الههوميفي،

وضمومة ايجاد مهمصصين في همطيط المسام الوميفي والحاق بعض الفماد بدومات لهمطيط المسام الوميفي.

( )6دراسة الشرعي والطراونة ( )2008بعنـوان " :اسـتراتيجية التـدريب وأثرهـا علـى أداء العـاملين فـي الشـركات
المساهمة العامة الصناعية األردنية"
هــدفت الهعههم

لهها معمفه مههدى هطبيههق الشههمكات المسههايم العامه الصههناظي المدنيه لألنشههط الهههي لمهها

ظال ه بوجههود اسهههماهيجي واضههح للهههدمير ،وأبههم ذلههس ظلهها مسهههوى أداو العههاملين فيمهها ،ولهحقيههق يههد

الد امس ه ،

اسهمدع الباحل المنهج الوصفي الهحليلي من مالل االظهماد ظلا االسهبان كأداة للدماس  .هكون مجتمـع الدراسـة
من كاف الشمكات المسايم العام الصناظي االمدني المسجل في سوق ظمان المالي وظدديا ( )81شمك .

ومــن أهــم النتــائج وجههود ظال ه امهبههاط ايجابيه ذات دالله احصههائي بههين هطبيههق الشههمكات المسههايم العامه

الصناظي المدني لم امحهل العمليه الهدميبيه مهن منمهوم اسههماهيجي وبهين مسههوى اداو العهاملين فيمها ،كمها أممهمت

النهائج أن يناس بعض المعو ات الهي هواجمما يذه الشمكات ظند هبني اسهماهيجي فعال للهدمير.

ومــن أهــم التوصــيات ضهمومة يههاع الشهمكات المسههايم العامه الصهناظي االمدنيه بهههوفيم م يهداً مههن االيهمههاع

والههدظع مههن االدامة العليهها لهبنههي اسهههماهيجيات واضههح للهههدمير ،وضههمومة هنويههع الب همامج الهدميبي ه المقدم ه لفماديهها

واهباع اساليباً ممهلف في الهدمير.

( )7دراسة سعدية ( )2005بعنوان " :تقييم عمليـة التـدريب للعـاملين بالكليـات التقنيـة فـي محافظـات غـزة مـن
وجهة نظر المتدربين"

هــدفت الهعههم

ومحاوله الكشه

لهها هقيههيع ظمليه هههدمير العههاملين بالكليههات الهقنيه فههي محافمههات وه ة مههن وجمه نمههم المهههدمبين،
ظههن االحهياجههات الهدميبيه الوميفيه للعههاملين ،ولهحقيههق يههد

الد امسه  ،اسهههمدع الباحههل المــنهج

الوصهفي الهحليلهي مهن مهالل االظهمهاد ظلها االسههبان كهأداة للد امسه  .هكهون مجتمـع الدراسـة مهن ( )186مومفهاً
ومومف .

ومن أهـم النتـائج أن ينهاس صهو اًم واضهحاً فهي هحديهد االحهياجهات الهدميبيه  ،وأن ادامة الكليهات الهقنيه هبهدي

ايهماماً ضعيفاً في هقييع العملي الهدميبيه  ،وان ادامة الكليهات الهقنيه ال ههبهع سياسهات هشهجيعي وهحفي يه للمشهامك

في العملي الهدميبي .

ومــن أهــم التوصــيات ضههمومة أن هأمههذ الكليههات الهقني ه بسياسههات الهههدمير بكون ه نمام هاً مهكههامالً ،وضههمومة

االله اع بهقييع فعالي الهدمير ،واسهمداع وسائل الهقييع الممهلف وأسهاليبما ،وضهمومة العمهل ظلها مبهط الههدمير بسهلع

المواهر والدمجات والعالوات الوميفي .

( )8دراسة الخوالني( )2005بعنوان " :أثر التدريب في تنمية الموارد البشرية دراسة تطبيقية بالجهاز اإلداري

للدولة – الجمهورية اليمنية "
هدفت الهعم

لا محاول يجاد العال بين الهدمير ومفع كفاوة أداو الموامد البشمي فهي الجمها اإلدامي اليمنهي

وايضاح مدى ايهماع الدول بهدمير وهأييل الموامد البشمي العامل من مالل سن القوانين والهشميعات وهمصيص
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الهدظع الهال ع لهذلس وهقيهيع سياسه الههدمير فهي منشهات الجمها اإلدامي للدوله  ،ولهحقيهق يهد

الد امسه  ،اسههمدع

الباحل المنهج الوصفي الهحليلي من مالل االظهماد ظلا االسهبان كأداة للدماس  .هكون مجتمـع الدراسـة الفهماد
العاملين في وحدات الجما اإلدامي للدول وهع اظهماد )  ( 544اسهبان .
ومهن أيهع النههائج ن الههدمير أبهم بصهومة ايجابيه فهي هنميه المهوامد البشهمي وان المههدمبين بعهد ظهودهمع مهن

الهدمير ال يهقدمون بأماو يمكن االسهفادة منما في و اماهمع وان الهدمير المنفذ لع ينع هدمات اإلبهداع واالبهكهام وان
بيئه العمهل فهي الهو امات المبحوبه والبها ال هشهجع المهومفين ظلها نقهل المبهمات والممهامات الههي اكهسهبويا مهن

الهدمير.

ومن أهم التوصيات ضمومة االيهماع بالهدمير في موا ع العمل (أبناو العمل) ظلا مسهوى كل وحدة داميه

وذلس لما يهمي ب يذا النوع من الهدمير من الوا عيه والهمكيه ظلها الداو بصهومة مباشهمة وكمها أوصهت بضهمومة
أن اليهع الهدمير بمع ل ظن با ي مكونات هنمي الموامد البشمي وان يهمابط الهدمير كنماع مهكامل مهع المكونهات
الممهك ة الا الفمد والعمهل والهنمهيع حهها يسههطيع اإلسهماع فهي هحقيهق أظلها دمجه مهن الهوافهق بهين أطه ام

ظال ه

العمل البالب

( )9دراسة فطيس( )2004بعنـوان " :تحليـل وتقيـيم فاعليـة البـرامج التدريبيـة أثنـاء العمـل وتأثيرهـا علـى أداء

العاملين وسلوكهم  ،دراسة حالة المتدربين في شركة راس النوف لتصنيع النفط"
هدفت الهعم

لا أبم فاظلي البمامج الهدميبي أبناوالعمل ظلا أداو العاملين وسلوكمع ،بهع يهاس ظناصهم فاظليه

البمامج الهدميبي أبناو العمل ظلا دمج الداو والسلوس من مالل دمج مضا المشامكين ،ولهحقيهق يهد

الد امسه ،

اسهمدع الباحل المنهج الوصفي الهحليلي من مالل االظهماد ظلا االسهبان كأداة للدماس  .هكون مجتمـع الدراسـة

من جميع الفماد العاملين في شمك مأس النو

لهصنيع النفط والاا والبال ظدديع )  (3533مومفاً ومومف .

ومن أهم النتائج أن أسهلور امهيهام المههدمبين لهع يكهن فعهاالً نمه اًم لن سياسهات االمهيهام لهع هكهن واضهح ،

ولعدع هساوي الفمص للعاملين بااللهحاق في الدومات الهدميبي  ،والا ضع

ظمليه هقيهيع الشهمك للبهمامج الهدميبيه

مما لهل مهن مكانيه الهعهم ظلها دمجه االسههفادة مهن هنفيهذ مبهل يهذه البهمامج الهدميبيه وضهع

مكانيه معالجه

جوانر القصوم والملل فيما أبناو وبعد الهنفيذ ،ظالوة ظلا ما سبق فقد أمممت النهائج أيضهاً أن ينهاس فهموق ذات

دالل حصائي ظند مسهوى الدالل ( )α≥ 0.05هع ى لمهايم الجنس في ظناصم البهمامج الهدميبيه  ،كمها لهع هجهد
الد امس ه أي ه فههموق هههذكم فههي هقيههيع فاظلي ه الهههدمير هع ه ى لمهاي همات (العمههم -الوميف ه  -المؤيههل العلمههي -سههنوات

المدم  -ظدد الدومات الهدميبي الهي اشهمس بما المهدمر.

ومـن أهـم التوصـيات ضهمومة االسههممام فهي ظمهل البهمامج الهدميبيه لكونمها فعاله بشهكل كبيهم فهي مفهع كفهاوة

العاملين وهحسين أدائمع وسلوكمع.
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( )10دراسـة أبـو قفـة ( )2003بعنـوان " :أثـر تحديـد االحتياجـات التدريبيـة للمصـارف التجاريـة الليبيـة علـى
كفاءة وفاعلية البرامج التدريبية"

لها العال ه بهين وصه

هـدفت الهعهم

وهوصهي

الومهائ

ونههائج البهمامج الهدميبيه السهابق  ،ومهدى هطبيهق

السالير العلمي ظند هحديد االحهياجات الهدميبي بالمصام الهجامي الليبي  ،والو و

ظلا الصعوبات الهي هؤبم

ظلها ظمليه هحديهد االحهياجهات الهدميبيه  ،ولفهت انهبهاه المسهئولين والقهائمين ظلها الههدمير لها أيميه هحديهد
االحهياجات الهدميبي بما ينعكس ظلا معام وممامات المهدمبين وهحسين الداو ،ولهحقيق يد

الدماس  ،اسهمدع

الباحهل المـنهج الوصهفي الهحليلهي مهن مهالل االظهمهاد ظلها االسههبان كهأداة للد امسه  .هكهون مجتمـع الدراسـة مهن
( )670من العاملين في جميع المصام الليبي الذين شامكوا في بمامج هدميبي سابق .

ومن أهـم النتـائج أن ينهاس وظيهاً ليميه الههدمير كونه نشهاط ممهع وجهاد وأنه يسهايع فهي هاييهم االهجايهات

مفهع مسههوى الداو وسهد الفجهوة بهين الداو الحهالي والداو المطلهور الوصهول ليه وأيضهاً

السهلوكي يجابيهاً بمهد

اسهنهج الباحل أن ظملي هحديد االحهياجهات الهدميبيه لهع هقهع ظلها أسهاس ظلمهي د يهق ممها أدى لها ظهدع هحقيهق

البهمامج الهدميبيه ليهدافما ،كمها بهين الباحهل أن الجمهات المسهئول ظهن الههدمير كانهت فهي مسههوى مكاههر ههدمير
مهواضع هفهقم لا العناصم البشمي المهمصص في مجاالت الهدمير.

ومــن أهــم التوصــيات ضههموم هحديههد االحهياجههات الهدميبي ه للعههاملين فههي المصههام الليبي ه بشههكل يعهمههد ظلهها

الساسيات الواضح لهحديد االحهياجات ،وهع ي مكاهر الهدمير باالمكانات المادي والبشمي الال م لمفع مسهوى

جودة وفعالي الهدمير.

( )11دراسة آل بشر ( )2003بعنوان " :تقييم برامج التدريب في شركة سابك وأثرها على أداء العاملين"
هدفت الهعم

لا هقييع بمامج الهدمير في شهمك سهابس السهعودي لمها للههدمير مهن آبهام مممه فهي ظمليه الهنميه

الشهامل  ،ولهحقيهق يهد

الد امسه  ،اسههمدع الباحهل المـنهج الوصهفي الهحليلهي مهن مهالل االظهمهاد ظلها االسههبان

كأداة للدماس  .هكون مجتمع الدراسة من ( )480ظامالً من الذين مضعوا لدومة الهدمير الصناظي والممني.

ومن أهم النتائج بمو ل المبمة لدى المدمبين والقائمين ظلا البمامج الهدميبي  ،ونقهص المعمفه بالسهالير

العلميه الحديبه فهي ظهداد وهنفيهذ البهمامج الهدميبيه  .كمها هبهين ظهدع وجهود همطهيط ظلمهي لعمليه امهيهام العهاملين
للهمشيل للدومات الهدميبي  ،واالظهماد ظلا آماو شمصي في امهيام الممشحين.

ومـن أهـم التوصـيات يهي ضهمومة االسههممام فهي ظمهل البهمامج الهدميبيه لكونمها فعاله بشهكل كبيهم فهي مفهع

كفاوة العاملين في المنمم  ،والعمل ظلا هطويم اسهماهيجي مبني ظلا أسس ظلمي في ظملي همشيل المههدمبين،
وايجاد بمامج هدميبي ههناسر مع الحاجات الهدميبي .

( )12دراسة بو كميش ( )2001بعنوان " :نظام تقييم أداء المـوظفين فـي الوظيفـة العامـة فـي الجزائـر دراسـة
ميدانية تحليلية"

هدفت الهعم

ظن  ،ولهحقيق يد

لا وا ع نماع هقييع أداو المومفين في الوميف العام بالج ائم ،ومعمف مدى مضا المومفين

الدماس  ،اسهمدع الباحل المنهج الوصفي الهحليلي من مالل االظهمهاد ظلها االسههبان كهأداة
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للد امسه  .هكهون مجتمـع الدراسـة مهن ( )1125مهن المهومفين الماضهعين لقهانون الوميفه العامه والمصهنفين فهي
المسهويات الوميفي البالب ؛ دامة ظليا ،دامة وسطا ،دامة هنفيذي .

ومن أهـم النتـائج أن ينهاس ظهدع مضها واضهل ظلها ظينه الد امسه لوا هع هقيهيع أداو المهومفين ،وان هقيهيع أداو

المومفين ال يهع حسر معاييم واضح .

ومن أهم التوصيات ضموم مماظاة أيدا

أيدا

وهقييع الداو بأيدا

هقييع الداو من مالل هحديد أيدا

واضح ومحددة للهقييع ومبط

المنمم  ،والهوصي بإظداد سجالت ومصادم للمعلومات حول أداو المومفين بحيهل

يمكن المجوع ليما ظند هقييع أداو المومفين باإلضاف الا الهوصي بإسناد ممم مماجع نهائج هقييع الداو للمديم

(المئيس المباشهم( لكونه أ همر المسهئولين فهي السهلع اإلدامي الها المهومفين لهمكنه مهن الهأكهد مهن صهح وسهالم
جماوات وهقييع أداو المومفين.
ر .الدماسات الجنبي :

( )13دراســة ايليــوت وآخــرون ( )Elliott and Others ،2009بعن ـوان " :تقــديم واضــع للعائــد علــى
االستثمار من اجل التعلم والتدريب التنظيمي"

""Provide a clear return on investment for organizational learning and training
هــدفت الهعههم

لهها هقههديع نمههج شههامل للهههدمير ،والههذي يممههم بوضههوح لهههوفيم الهكههالي

والكفهاوة الههي ههماشها مهع أيهدا

العمهل ،ولهحقيهق يهد

وهحسههين الفعاليه

الد امسه  ،اسههمدع البهاحبون المـنهج الهجميبهي مهن مهالل

اسهههمداع نموذج هاً موسههعاً لكيمكباهميههس إلطههام الهقيههيع مههع نمههوذ العائههد ظلهها االسهههبمام لفيليههبس .وهكههون مجتمــع

الدراسة من ظين ظشوائي مكون من ( )1200مواطن.

ومن أهم النتائج أنما أمممت ان يناس اهفاق مه ايد بأن واحد من المحمكات المئيسي ن لهع يكهن المحهمس

المئيسي للفعالي الهنميمي ظلها المهدى الطويهل يهو هدمة المنممه ظلها الههدمير والعلهع بشهكل فعهال ،كمها أن اظهداد

البمن ههامج اله ههدميبي م ههن البدايه ه ومهابعهه ه يك ههون له ه الب ههم الفع ههال ف ههي ظمليه ه الهقي ههيع واله ههدمير والهعل ههيع للمؤسس ههات
الهنميمي .

ومــن أهــم التوصــيات ضههمومة نقههل يههذه الهجمب ه الهها العديههد مههن المؤسسههات وهطبيقمهها وهههوفيم االمكانههات

الال م لذلس.
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( )14دراســة بريــور ( ) Brewer ،2007بعنـوان" :اســتخدام مســتويات فليــب الخمســة لتقيــيم التــدريب والعائــد
على االستثمار في القطاع غير الربحي في الواليات المتحدة"

" Flip the use of the five levels of training evaluation and return on investment
" in the non-profit sector in the United States
هدفت الهعم

ولهحقيههق يههد

لا ممامسات هقييع بمامج الهدمير في طاع المنممات ويم المبحي فهي الواليهات المهحهدة،

الد امس ه  ،اسهههمدع الباحههل المـــنهج الهحليلههي الوصههفي مههن

مههالل اسهههمداع اسهههبان ظههن طميههق

الحاسور .وهكون مجتمع الدراسة من ظين ظشوائي مكون من ( )5380مواطن.

ومــن أهــم النتــائج أن هقيههيع الهههدمير يهههع فههي المسهههوى الول (مد الفعههل) وفههي المسهههوى البههاني (الهههعلع)

وأمم ههم انمف ههاض اس هههمداع الهقي ههيع ف ههي المس هههوى البال ههل ( الهاي ههم الس ههلوكي) والمس هههوى ال امب ههع (النه ههائج الهنميميه ه )

والمسهوى المامس ( العائد ظلا االسهبمام)

ومن أهم التوصيات ضهمومة البحهل ظهن مبهماو فهي أسهالير وهقنيهات هقيهيع الههدمير وه ويهد المنممهات بمها

لمفع الكفاوة والفعالي .

( )15دراسة جولدسميث ( )Marshall Goldsmith ،2006بعنوان" :تدريب قادة العمل"
" Are Leaders Acting on Their Training
هـدفت الهعهم

ولهحقيهق يهد

لها بيهان هجايهات فعاليه يهادة الههدمير فهي هطهويم يهاديين ملهه مين ومهمهبطين بهاإلدامة،

الد امسه  ،اسههمدع الباحهل المـنهج الهحليلهي الوصهفي مهن مهالل اسههمداع المقهابالت كهأداة للد امسه .

وهكون مجتمع الدراسة من سه وبمانون أل

)  ( 86.000مسهجير ومنمع حوالي بني ظشم الفاً ) ( 12000

مهن مهام الواليهات المهحهدة مهن ) ( 8مؤسسهات ضهمم  ،وذلهس باسههمداع طهمق هقيهيع جديهدة لمعمفه مها ذا كهان
المشامكون في بمامج الهنمي القيادي د أصبحوا أكبم فعالي مالل سه ) ( 6أشمم الا ظاع من ابهداو هدميبمع.

ومـن أهـم النتـائج أن الباحهل لهع يجهد دلهيالً ويهاً يببهت أن بهمامج ههدمير القيهاديين هقهوع بهطهويم القهادة

بفعالي  ،لن الكبيم من المشامكين لع يطبقوا ما اكهسبوه ال بشكل ج ئي ،وأن القادة الذين طبقوا مها هعلمهوه مهالل

هلس البمامج وهحدبوا مع مالئمع ظن هجمبهمع وأطلعهويع بهالهطومات المسههممة ممهم ظلهيمع فعاليه أكبهم ،أمها القهادة

الذين لع يطلعوا مالئمع في العمل ظلا يذه الهطومات فإن يادة فعاليهمع لع هكن سوى مجمد صدف ظشوائي .

ومن أهم التوصيات ضمومة أن يله ع القادة بالمطه الموضهوظ للههدمير ويقومهون بالهواصهل مهع مالئمهع

واطالظمع ظلا الهطومات والا فإنمع يضيعون أو اهمع ظبم الذيار لا بمامج الهدمير.
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التعقيب على الدراسات السابقة في برامج التدريب:

ن المسهههقم للد امسههات السههابق الهههي ومدت فههي المحههوم البههاني والهههي ايهمههت بب همامج الهههدمير مههن حيههل المفمههوع

واليدا

واالحهياجات الهدميبي والعناصم والسالير الهدميبي نجديا هناولت موضوع الهدمير من مالل:

 د امسههات مك ه ت ظلهها الهمطههيط للعملي ه الهدميبي ه وهنميممهها وهنفيههذيا وأبههم ذلههس ظلهها هنمي ه الم هوامد البش همي
واليدا

الهي يسعا الهدمير لهحقيقما ،مبل دماس (الموالني.)2005،

 د امس ه ههات هناول ه ههت هقي ه ههيع ب ه ههمامج اله ه ههدمير وأب ه ههم ذل ه ههس ظل ه هها الم ه ههدمبين مب ه ههل د امسه ه ه ( ،)2001ود امسه ه ه (آل
بشم )2003،ودماس (فطيس)2004،

 د امسه ههات هحهههدبت ظه ههن االحهياجه ههات الهدميبي ه ه والسه ههالير الهدميبي ه ه مبه ههل د امس ه ه المص ههدم(  )2010ود امس ه ه
(ابو ف  ،)2003،ودماس (سعدي .)2005،

ونالحظ من الدراسات السابقة ما يلي:

 -معمع الدماسات اسهمدمت المنمج الوصفي الهحليلي ويذا يهفق مع الدماس الحالي .

 معمع الدماسات في يذا المحوم اهفقت مع الدماس الحالي في اسهمدامما االسهبان كأداة لجمع المعلومهات مهنافماد ظين الدماس .

 هباينههت فئ هات أف هماد ظين ه الد امسههات السههابق  ،أمهها الد امس ه الحالي ه فمك ه ت ظلهها المههدمبين والعههاملين فههي دوائههمالهعليع المسهمم

 الد امسههات السههابق ايهمههت كبي ه اًم بالهههدمير وأسههاليب واحهياجاه ه ولكههن نجههد أن ينههاس صههوم فههي االسهههفادة مههنالهقنيههات الحديب ه فههي الهههدمير ،لههذا هههع االيهمههاع فههي الد امس ه الحالي ه باالسهههفادة مههن اإلدامة اإللكهموني ه والهههي
ههناسر مع هطومات العصم الحالي.

 ويمكن القول بأن الدماس الحالي اسهفادت من الدماسات السابق في: ب ام أيمي هنمي الموامد البشمي .

 ب ام الدوام الهي يؤديما الهدمير في هطويم كفاوات الشماص.

 ب ام السالير الهدميبي المسهمدم والصعوبات الهي هواج المدمبين في اسهمدامما.
 االسهفادة من أدوات الدماسات (االسهبان ) لبناو فقمات الداة للدماس الحالي .

 هبههين أن ه م هها ال ينههاس صههعوبات ومعو ههات فههي العمليه ه الهدميبي ه همبلههت ف ههي ظههدع اس هههبمام أدوات
االنهمنت في ظملي االهصال والهواصل بين المدمبين والمهدمبين ،ويذا ما همكه ظليه الد امسه الحاليه

بايهماممهها لهوضههيل كيفي ه هومي ه

أدوات اإلدامة اإللكهموني ه فههي الهواصههل وايصههال أسههالير الهههدمير

المهنوظ وذلس لالمهقاو بالعملي الهدميبي لههناسر مع الهطومات المحيط .
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 3.3ثالثاً :التعقيب العام على الدراسات السابقة:

من العمض السابق للدماسات اهضل أن يناس أوج اهفاق وامهال

مع الدماس الحالي وذلس كما يلي:

 لقد هع اسهعماض دماسات هنوظت ما بهين د امسهات ظمبيه وأجنبيه ممها يهدل أن ينهاس ايهمهاع كبيهم مهن البهاحبينوالباحبات بموضوع الدماس ويو اإلدامة اإللكهمونيه وظال همها ببهمامج الههدمير ولكننها نجهد أن ينهاس صهوم فهي

د امس ه هطبيههق اإلدامة اإللكهموني ه فههي ب همامج الهههدمير فههي الهعلههيع المسهههمم فههي جامعههات طههاع و ه ة ،ويههذا مهها
مك ت ظلي الدماس الحالي .

 أن موضهوع اإلدامة اإللكهمونيه واسههمداع الهقنيههات الحديبه كالحاسهر ا لهي واالنهمنههت وأدواهه أصهبل له أيميهلدى الباحبين والباحبات وماص في نماي القمن الماضي وبداي القمن الحادي والعشمين.

 هس ههعا ي ههذه الد امسه ه هوافقه هاً م ههع بع ههض الد امس ههات إلبب ههات م ههدى مكانيه ه اس هههفادة الهعل ههيع المس هههمم م ههن اإلدامةاإللكهموني وهأبيميا ظلا العملي الهدميبي وهطويميا.

 بعض الدماسات السابق وضحت المعو ات والصعوبات الهي هعهمض بمامج الهدمير في الهعلهيع المسههمم ويهذا-

ما يهفق مع أحد أيدا

الدماس الحالي وايهمامما.

بعض الدماسات السابق وضحت مدى وأيمي اسهمداع اإلدامة اإللكهموني في العملي الهدميبي ويهذا مها يهفهق

مع أيدا

الدماس الحالي وايهمامما.

 حسر ظلع الباحبه هعهبهم الد امسه الوحيهدة الههي ههدمس وا هع اإلدامة اإللكهمونيه فهي الهعلهيع المسههمم بمؤسسهاتالهعليع العالي بمحافمات و ة وظال ه ببمامج الهدمير.

 بناو ظلا اسهقماو الدماسات السابق هعهبم الباحب لا حد ما موضوع الدماس الحالي موضوظاً حديباً. -اهضهل للباحبه مههن الد امسههات السهابق ضههع

فههي الهعلههيع المسههمم مههن حيههل المههدمات المقدمه  ،ويههذا مهها يميه

الد امس ه الحالي ه حيههل هعههمض بعههض الحلههول للهالههر ظلهها يههذه الصههعوبات بهومي ه

الهقني ه الحديب ه لهسههميل

العمليه الهدميبي ه  ،كههذلس يصههبل ينههاس هفاظههل جيههد بههين المههدمبين والمهههدمبين واإلدامة ظههن طميههق هطبيههق اإلدامة

اإللكهموني .

تم االستفادة من الدراسات السابقة في التالي:
 -امهيام منمج الدماس المسهمدع.

 -وضع هصوم لإلطام النممي للدماس الحالي .

 -بناو االسهبان الماص بالدماس وماص في ج و اإلدامة اإللكهموني ومهطلباهما.

 سههاظدت الد امسههات السههابق يههذه الد امس ه فههي االسهههفادة مههن طميق ه هحديههد اج هماوات الد امس ه وهحديههد السههاليراإلحصائي المناسب  ،وكذلس االسهفادة من النهائج في دظع نهائج الدماس الحالي .
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات


منهج الدراسة.



مجتمع الدراسة.



عينة الدراسة.



أدوات الدراسة.



صدق أداة الدراسة.



ثبات أداة الدراسة.



األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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الفصل الرابع

إجراءات الدراسـة
يهضمن يذا الفصل المطوات واإلجماوات الهي همت في الجانر الميداني من يذه الدماس من حيل منمج

الد امس ه  ،ومجهمههع الد امس ه  ،والعين ه الهههي طبقههت ظليمهها ،والدوات المسهههمدم  ،والد امس ه االسهههطالظي الهههي يههدفت
للهحقق من صدق وببات الدوات ،والهوصل لا النهائج النمائي للدماس  ،وذلس ظلا النحو الهالي:
أوالً :منهج الدراسة:

اسهمدمت الباحب المنمج الوصفي الهحليلي ،الذي يبحل ظن الحاضم ،ويمد

لا هجمي بيانات إلببات

فموض معين همميداً لإلجاب ظن هساؤالت محددة بد ههعلق بالموايم الحالي  ،والحدال الماين الهي يمكن جمهع

المعلومههات ظنمهها فههي مههان ج هماو البحههل ،وذلههس باسهههمداع أدوات مناسههب (الوهها ،)43 :2002 ،ذ هحههدد الد امس ه

الوصفي الوضع الحالي للمهايمة المهماد د امسههما ويهو مهنمج يسههمدع االسههبيانات فهي جمهع البيانهات ظلها أن هكهون

ظلا دمج من الموضوظي والببات (أبو ظالع.)50 :2011 ،

ثانياً :مجتمع الدراسة:

يهكههون المجهمههع الصههلي للد امسه مههن جميههع المههدمبين الههذين ظملهوا فههي بهمامج الهعلههيع المسهههمم بالجامعههات

الفلسطيني بمحافم و ة ،سواو كانوا ممفَ َموين للعمل في الجامع أو منهدبين للعمهل بنمهاع السهاظ الهدميبيه والبهال
ظ هدديع ( )212مههدمباً ومدمب ه مههنمع ( )167مههدمباً و( )45مدمب ه  ( .حصههاوات دوائههم الهعلههيع المسهههمم بالجامعههات

محل الدماس مالل الممس سنوات الميمة)
ثالثاً :عينة الدراسة:

أ .العينة االستطالعية:
هع امهيام ظين ظشوائي اسهطالظي وامما ( )32من المدمبين من الجنسين من مجهمع الدماس الصهلي،

وهع هطبيق الدوات المسهمدم في يذه الدماس ظلا يذه العين بمد

الهحقق من صالحي الدوات للهطبيق ظلا

أفماد العين الكلي  ،وذلس من مالل حسار صد ما وبباهما بالطمق اإلحصائي المالئم .

ب .العينة الفعلية:

هع امهيام ظين ظشوائي طبقي من مجهمع الدماس الصهلي بنسهب ( )%47,6مهن المجهمهع الصهلي ،و هد
بل ظدد أفماد العين الفعلي ( )101مدمباً من الجنسين ،منمع ( )69مهن الهذكوم بنسهب ( )%68,3ومهنمع ( )32مهن

اإلنال بنسب (.)%31,7

والج ههدول اله ههالي يب ههين الهكه ه اممات والنس ههر المئويه ه لهو ي ههع أفه هماد العينه ه هبعه هاً لع ههدد م ههن المهايههمات المس هههقل

الهصنيفي  ،وذلس كما يلي:
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جدول ()6.4
يبين هو يع أفماد ظين الدماس وفقاً للمهايمات الهصنيفي
المتغير

العدد

%

البيان

ذكوم

69

68.3

نال

32

31.7

بكالوميوس

40

39.6

دماسات ظليا

61

60.4

ال يم

23

22.8

اإلسالمي

53

52.5

ال صا

25

24.8

أ ل من  5سنوات

22

21.8

10 – 5

55

54.5

أكبم من  10سنوات

24

23.8

أ ل من  30سن

30

29.7

 – 30أ ل من 40

28

27.7

 – 40أ ل من 50

35

34.7

أكبم من  50سن

8

7.9

النوع االجتماعي
المؤهل العلمي

الجامعة

سنوات الخدمة

العمر

رابعاً :أدوات الدراسة:

أعدت الباحثة استبانتين لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة ،وهما:
 .1استبانة اإلدارة اإللكترونية.

بعههد االطههالع ظلهها الطههم النممي ه والد امسههات السههابق ومنمهها د امس ه (شههلبي ،)2011 ،ود امس ه (الظههوم،)2012،
ودماس ( الهماع )2007 ،امت الباحب بإظداد اسهبان اإلدامة اإللكهموني  ،حيل هكونت من ( )37فقمة في صومهما

النمائي مو ظ ظلا أمبع مجاالت ،والجدول الهالي يبين هو يع فقمات االسهبيان ظلا المجاالت:
جدول ()7.4

هو يع الفقمات ظلا مجاالت اسهبيان اإلدامة اإللكهموني
مجاالت االستبيان

عدد الفقرات

التخطيط اإللكتروني

10

التنظيم اإللكتروني

10

اإلشراف والمتابعة اإللكترونية

9

الرقابة اإللكترونية

8

االستبيان ككل

37
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وههع االسهجاب ظلا االسهبيان وفقاً لهدم مماسي ظلا مقياس ليكمت (( )Likert Scaleأوافق بشدة – أوافق–

محايد– ال أوافق– ال أوافق بشدة) وهصحل ظلا الهوالي بالدمجات ( ،)1 - 2 – 3 – 4 – 5وجميع الفقمات
يجابي الهصحيل .حيل هع احهسار الوسط الحسابي لفقمات كل مجال لهصبل دمج كل مهايم ههماوح بين دمج

واحدة وممس دمجات ،بحيل هشيم الدمج المنمفض لا محدودي هوافم المهايم من وجم نمم المسهجيبين،
بينما هدل الدمجات الممهفع ظلا هوافم ذلس المهايم من وجم نمميع .كما وهع احهسار الوسط الحسابي

السهجابات مجهمع الدماس لفقمات كل مجال من مجاالت االسهبان .

ويهع احهسار دمج المفحوص ظلا االسهبيان بجمع دمجاه ظلا كل مجال وجمع دمجاه ظلا جميع المجاالت

لحسار الدمج الكلي للمناخ الهنميمي ،وههماوح الدمج ظلا االسهبيان ككل بين ( 185 – 37دمج ) ،وهعبم

الدمج المنمفض ظن سلبي اإلدامة اإللكهموني فيما هعبم الدمج الممهفع ظن يجابي اإلدامة اإللكهموني .

صدق وثبات استبانة اإلدارة اإللكترونية:
 -1الصـدق:

 صدق المحكمين:ظلا مدى صالحي االسهبان للدماس  ،ظمضت الباحب االسهبان بشكلما الولي – ملحق م ع (- )3

للهعم

ظلا ( )15من المحكمين الهمبويين للهحقق من صد ما والمذ بآمائمع المشهمك والملحق م ع ( )4يبين أظضاو
لجن الهحكيع ومهبمع الكاديمي .

واسهجابت الباحب للهعديالت الهي اهفق ظليما والبي المحكمين ،واسهمشدت ببقيهما بالمجوع للمشم  .ويمكن

هلميص أبم الهعديالت الهي أجمهما الباحب ظلا النسم الولي لالسهبان ظلا النحو الهالي:
 -1الهد يق اللاوي لبعض الفقمات.

 -2دمج بعض الفقمات في مجاالت مشابم .

وظلي أصبحت االسهبان جاي ة المهبام صدق اهسا ما الداملي والبنائي باالظهماد ظلا العين االسهطالظي .
 -صـدق االتساق الداخلي:

لحسههار صههدق اسهههبان اإلدامة اإللكهموني ه امههت الباحب ه بحسههار معههامالت االمهبههاط بههين دمج ه كههل فق همة ودمج ه
المجال الذي هنهمي لي  ،والجداول الهالي هبين ذلس:

جدول ()8.4
ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال األول (التخطيط اإللكتروني) مع الدرجة الكلية
رقم
الفقرة

فقرات المجال األول (التخطيط اإللكتروني)

1

هضع الجامع طا ام هكاملياً لعمليات اإلدامة اإللكهموني بين دوائم وظمادات الجامع .

2

يهههع ظههداد دومات مهمصص ه ينفههذيا مههدمبين مههؤيلين لهههدمير طهها ع العمههل فههي الهعلههيع
المسهمم ظلا هقني المعلومات.
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معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

0.853

دالة عند 0.01

0.688

دالة عند 0.01

3

هوجد مط سهماهيجي لهطبيق اإلدامة اإللكهموني .

0.779

دالة عند 0.01

4

هسعا اإلدامة العليا لهطويم سياس واضح ومحددة لحماي المصوصي اإللكهموني .

0.819

دالة عند 0.01

5

هحمص دائمة الهعليع المسهمم ظلا هطويم مو عما اإللكهموني ظلا شبك االنهمنت.

0.833

دالة عند 0.01

0.784

دالة عند 0.01

0.866

دالة عند 0.01

0.707

دالة عند 0.01

0.797

دالة عند 0.01

0.844

دالة عند 0.01

6
7
8
9
10

يشهمس طا ع العمل في وضع اليدا

المهعلق باإلدامة االلكهموني .

هوج ههد مط ههط ههس ههع بالممونه ه الكافيه ه الس هههيعار أي هايه همات يهطلبم هها اس هههمداع اإلدامة
اإللكهموني .
ههوفم ممصصات مالي لهحديل البني الهحهي ( أجم ة – شبكات) وويميا.
يهوفم لهدى ظمهادة الهعلهيع المسههمم مؤيه سههماهيجي واضهح لهحويهل النممه اإلداميه
لا أنمم دامة الكهموني .
يه هههع الهمطه ههيط لهه ههدمير طه هها ع العمه ههل فه ههي الهعله ههيع المسه هههمم ظله هها هطبيه ههق آلي ه ه اإلدامة
اإللكهموني .

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )31عند مستوى داللة  ،0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

جدول ()9.4
ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثاني (التنظيم اإللكتروني) مع الدرجة الكلية
رقم
الفقرة

فقرات المجال الثاني (التنظيم اإللكتروني)

1

ههوفم أحدل الجم ة والهقنيات الال م لهطبيق اإلدامة اإللكهموني الحديب .

2
3

يه ههوفم ف ههي دائه همة الهعل ههيع المس هههمم الكه هوادم البشه همي الال مه ه لهطبي ههق اإلدامة
اإللكهموني .
هوفم ظمادة الهعليع المسههمم المهاكن المناسهب الال مه ل (همكيهر -هشهايل)

الجم ة الهقني .

المهدمبين المهمصصين في اإلدامة اإللكهموني .

معامل

مستوى
الداللة

االرتباط
0.809

دالة عند 0.01

0.857

دالة عند 0.01

0.847

دالة عند 0.01

0.802

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

4

يهع اسهمدا

5

هوفم العمادة مبماو لهصميع وهطويم البمامج اإللكهموني باسهممام.

0.857

6

يهع صيان الجم ة والبمامج باسهممام.

0.722

دالة عند 0.01

0.820

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

البمامج اإللكهموني حسر الحاج .

7

يهع هومي

8

يهوفم في دائمة الهعليع المسهمم شبك حاسور ممهبط بجميع ال ساع.

0.473

9

يهع اسهمداع البميد اإللكهموني في العمل دامل ظمادة الهعليع المسهمم.

0.805

دالة عند 0.01

10

يهع هدمير الفئ المسهمدف ظلا دامة المشاميع االلكهموني .

0.474

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )31عند مستوى داللة  ،0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

118

جدول ()10.4
ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثالث (اإلشراف والمتابعة اإللكترونية) مع الدرجة الكلية
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

فقرات المجال الثالث (اإلشراف والمتابعة اإللكترونية)
يوج ههد س ههع للحاس ههور ف ههي الجامعه ه مممهه ه مهابعه ه أداو الع ههاملين ف ههي دائه همة
الهعليع المسهمم.
هحههمص اإلدامة العليهها ظلهها مواكبه المسهههجدات الهقنيه فههي مجههال الهطبيقههات
اإلدامي الحاسوبي ومسهل ماهما.
يهههع هطههويم يههادة دامي ه ههعامههل بفعالي ه مههع الهاي همات المهس هامظ فههي اإلدامة
اإللكهموني .
هح ه ههافم اإلدامة العليه ه هها ظل ه هها مي همه ه هها الهنافسه ه ههي م ه ههن مه ه ههالل هطبيه ه ههق اإلدامة
اإللكهموني .
هعهمد اإلدامة العليا ظلا اإلدامة اإللكهموني في ظملي اهماذ القمام.
ههابع ادامة ظمهادة الهعلهيع المسههمم مهدى اسههمداع العهاملين للبهمامج والهقنيهات
بطميق سليم .

هوفم ظمهادة الهعلهيع المسههمم وسهائل االهصهال الممهلفه مهع كافه المسههويات
اإلدامي .
هحههمص ظم ههادة الهعل ههيع المسهههمم ظل هها ي ههادة بق ه الع ههاملين ف ههي الهعه هامالت
اإللكهموني من مالل اسهمداع اإلدامة اإللكهموني .
يهيل اإلش ام

اإللكهموني الهواصل مع العاملين بيسم وسمول .

معامل

مستوى
الداللة

االرتباط
0.758

دالة عند 0.01

0.830

دالة عند 0.01

0.831

دالة عند 0.01

0.839

دالة عند 0.01

0.698

دالة عند 0.01

0.774

دالة عند 0.01

0.644

دالة عند 0.01

0.870

دالة عند 0.01

0.555

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )31عند مستوى داللة  ،0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

جدول ()11.4
ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الرابع (الرقابة اإللكترونية) مع الدرجة الكلية
رقم
الفقرة
1
2
3
4

فقرات المجال الرابع (الرقابة اإللكترونية)
هقههوع اإلدامة العليهها باالسهههعان بالجمههات االسهشههامي والمب هماو لهقههديع المشههومة
في مجال اإلدامة اإللكهموني .
يهع االحهفام بنس

ضافي من المعلومات اإللكهموني الماصه بقسهع الهعلهيع

المسهمم في أماكن آمن .
يهع اسهمداع طمق حماي فاظل لمنع الهعهدي ظلها البيانهات والمعلومهات ظنهد

هطبيق اإلدامة اإللكهموني .

يؤدي اسهمداع اإلدامة اإللكهموني

في دائمة الهعليع المسهمم الا حمايه أمهن

المعلومات وسميهما.
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معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

0.618

دالة عند 0.05

0.694

دالة عند 0.05

0.681

دالة عند 0.01

0.802

دالة عند 0.01

5
6
7
8

هنشه ههم دائ ه همة الهعله ههيع المسه هههمم الق ه هوانين والهش ه هميعات الكفيل ه ه بهطبيه ههق اإلدامة

اإللكهموني .

هنشم ظمادة الهعليع المسههمم الهوظي بهين العهاملين بأيميه اإلدامة اإللكهمونيه
وجدوايا.
هوجد م اب من بل اإلدامة العليا لضمان سيم العمل الكهمونياً.
يسايع هطبيق اإلدامة اإللكهموني في االنضباط في العمل.

0.820

دالة عند 0.01

0.790

دالة عند 0.01

0.784

دالة عند 0.01

0.554

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )31عند مستوى داللة  ،0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

يهبين من الجداول السابق أن جميع فقمات اسهبان اإلدامة اإللكهموني ( 37فقمة) حققت امهباطهات داله مهع

دمج المجال الذي هنهمي لي ظند مسهوى دالل أ ل من .0.05

ويبقا االسهبيان في صومه النمائي يهكون من ( )37فقمة ،وبذلس ههماوح الدمج الكلي ظلا االسههبيان فهي صهومه

النمائي بين ( 185 – 37دمج ) لمسهجير واحد.

كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبيان ،والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ()12.4
يبين ارتباطات درجات مجاالت استبيان اإلدارة اإللكترونية مع الدرجة الكلية لالستبانة
معامل

المجاالت

االرتباط

مستوى الداللة

التخطيط اإللكتروني

0.874

دالة عند 0.01

التنظيم اإللكتروني

0.849

دالة عند 0.01

اإلشراف والمتابعة اإللكترونية

0.882

دالة عند 0.01

الرقابة اإللكترونية

0.691

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )31عند مستوى داللة  ،0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

يهبين من الجدول السابق أن جميهع مجهاالت اسههبيان اإلدامة اإللكهمونيه حققهت امهباطهات داله مهع الدمجه
الكليه لالسهههبيان ظنههد مسهههوى دالله  ،0.01ممهها يههدلل أيض هاً ظلهها أن االسهههبيان فههي صههومه النمائيه يهسههع بدمج ه

جيههدة مههن صههدق االهسههاق الههداملي .كمهها يشههيم ذلههس لهها أن جميههع فق همات ومجههاالت االسهههبيان هشهههمس فههي يههاس
ماصي اإلدامة اإللكهموني لدى أفماد العين من المدمبين .
ثبات استبانة اإلدارة اإللكترونية:

أ .ثبات التجزئة النصفية:

هع حسار ببات االسهبان بطميق الهج ئ النصفي  ،وذلس بحسار معامل االمهباط بين دمجات أفماد العينه

االسهطالظي ظلها الفقهمات الفمديه لالسههبيان ( 19فقهمة) ،ودمجهاهمع ظلها الفقهمات ال وجيه ( 18فقهمة) وكانهت يمه
االمهباط ( ،)0.834بع اسهمدع معادل جهمان لهعديل طول االسهبيان (النصهفين ويهم مهسهاويين) ،و هد بلاهت يمه
معامل الببات ( )0.910ويي يم مقبول ظلمياً ،المم الذي يدلل ظلا دمج جيدة من الببات.
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ب .ثبات االستبيان باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:
هع هقديم ببات االسهبان بحسار معامل ألفا كمونباخ لفقمات االسهبيان بمجااله  ،وهنص المعادل ظلا
2
k  s i 

1  2 
k  1 
si 

حيل يمم ( )kظلي أن ظدد مفمدات االمهبام
( )k-1ظدد مفمدات االمهبام – 1
(

s 2i

 ) هباين دمجات كل مفمدة من مفمدات االمهبام

2
( (  siالهباين الكلي لمجموع مفمدات االمهبام

والجدول الهالي يبين ذلس:

جدول ()13.4
يبين معامالت الثبات لمجاالت استبيان اإلدارة اإللكترونية باستخدام معامل ألفا كرونباخ
عدد الفقرات

معامل كرونباخ
ألفا

التخطيط اإللكتروني

10

0.935

التنظيم اإللكتروني

10

0.913

اإلشراف والمتابعة اإللكترونية

9

0.907

الرقابة اإللكترونية

8

0.863

37

0.957

مجاالت االستبيان

الدرجة الكلية

يهضل من الجدول السابق أن يع ألفا ممهفع وهدلل ظلا أن االسهبان ههسع بدمجه ظاليه مهن الببهات هفهي
بمهطلبات هطبيق االسهبان ظلا أفماد العين .

ممهها سههبق اهضههل للباحب ه أن اسهههبان اإلدامة اإللكهموني ه موضههوع الد امس ه ههسههع بدمج ه ظالي ه مههن الصههدق

والببات؛ هع

النهائج الهي سيهع جمعما للحصول ظلا النهائج النمائي للدماس .
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 .2استبانة برامج التدريب:
بعههد االطههالع ظلهها الطههم النمميه والد امسههات السههابق ومنمهها د امسه (سههعدي  ،)2005،ود امسه (المطيههمي)2009،
ام ههت الباحبه ه بإظ ههداد اس هههبان به همامج اله ههدمير ،وههك ههون االسه ههبان م ههن ( )37فقه همة مو ظه ه ظل هها بالبه ه مج ههاالت،

والجدول الهالي يبين هو يع فقمات االسهبان ظلا المجاالت:

جدول ()14.4

هو يع الفقمات ظلا مجاالت اسهبيان بمامج الهدمير
مجاالت االستبيان

عدد الفقرات

فعالية و جودة برامج التدريب

10

آليات برامج التدريب

14

مالءمة برامج التدريب

13

الدرجة الكلية لالستبيان

37

وههع االسهجاب ظلا االسهبيان وفقاً لهدم مماسي ظلا طميق ليكمت (أوافق بشدة – أوافق– محايد– ال أوافق– ال

أوافق بشدة) وهصحل ظلا الهوالي بالدمجات ( ،)1 - 2 – 3 – 4 – 5وجميع الفقمات يجابي الهصحيل.

ويهع احهسار دمج المفحوص ظلا االسهبيان بجمع دمجاهه ظلها كهل مجهال وجمهع دمجاهه ظلها جميهع المجهاالت

لحسههار الدمج ه الكلي ه لب همامج الهههدمير ،وهه هماوح الدمج ه ظلهها االسهههبيان ككههل بيييين ( 185 – 37دمج ه ) ،وهعبههم
الدمج ه المنمفض ه ظههن هههدني مسهههوى ب همامج الهههدمير فيمهها هعبههم الدمج ه الممهفع ه ظههن مسهههوى ممهفههع مههن ب همامج

الهدمير.

صدق وثبات استبيان برامج التدريب:

الصـدق:

 -صدق المحكمين:

للهعم

ظلا مدى صالحي االسهبان للدماس  ،ظمضت الباحب االسهبان بشكلما الولي – ملحق م ع (- )3

ظلا ( )15من المحكمين الهمبويين للهحقق من صد ما والمذ بآمائمع المشهمك والملحق م ع ( )4يبين أظضاو
لجن الهحكيع ومهبمع الكاديمي .

واسهجابت الباحب للهعديالت الهي اهفق ظليما والبي المحكمين ،واسهمشدت ببقيهما بالمجوع للمشم  .ويمكن

هلميص أبم الهعديالت الهي أجمهما الباحب ظلا النسم الولي لالسهبان ظلا النحو الهالي:
 -1الهد يق اللاوي لبعض الفقمات.

 -2دمج بعض الفقمات في مجاالت مشابم .
وظلي أصبحت االسهبان جاي ة المهبام صدق اهسا ما الداملي والبنائي باالظهماد ظلا العين االسهطالظي .
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 صـدق االتساق الداخلي:لحسههار صههدق اسهههبيان اإلدامة اإللكهمونيه هههع حسههار معههامالت االمهبههاط بههين دمجه كههل فقهمة ودمجه المجههال الههذي
هنهمي لي  ،والجداول الهالي هبين ذلس:

جدول ()15.4
ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال األول (فعالية و جودة برامج التدريب) مع الدرجة الكلية
رقم
الفقرة

فقرات المجال األول (فعالية و جودة برامج التدريب)

معامل

مستوى
الداللة

االرتباط

1

يمبل هك امم الدومات الهدميبي أحد العوامل المؤبمة ظلا فاظلي الدومات الهدميبي .

0.538

دالة عند 0.05

2

يهع امهيام مدمبين أكفاو أكبم هفمما لالحهياجات الهدميبي للمهدمبين.

0.725

دالة عند 0.01

0.817

دالة عند 0.01

0.621

دالة عند 0.01

0.707

دالة عند 0.01

0.709

دالة عند 0.01

0.688

دالة عند 0.01

0.752

دالة عند 0.01

0.844

دالة عند 0.01

0.691

دالة عند 0.01

3
4
5
6
7

ه امظههي ظمههادة الهعلههيع المسهههمم الههوا ن بههين الهههدمير وادمههال السههالير الحديبه فهي
العمل.
واضح ومكهوب .

بناو ظلا أيدا
همصمع الدومات الهدميبي
ً
يههع اسههمداع أسهلور مقامنه أداو المههدمر بهل الههدمير وبعهد الههدمير لمالحمه
الهايمات في المعلومات والممامات.
هموفَم المعلومات الهي يحها

ليما صناع القمام من مالل مممجات الهدمير.

يهع هقييع نهائج الدومات الهدميبي من مالل انعكاسما ظلا أداو المهدمبين.

8

يهع هقييع المهدمر أبناو أدائ للعمل للو و

9

يهع هقييع فاظلي الدومات الهدميبي بصومة دومي .

10

ظلا مدى اسهفاده من الهدمير.

هسعا ظمادة الهعليع المسهمم من مالل الدومات الهدميبي لا يادة كفاوة العاملين

في أداو الظمال اليومي الممهلف .

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )31عند مستوى داللة  ،0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

جدول ()16.4
ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثاني (آليات برامج التدريب) مع الدرجة الكلية
رقم
الفقرة

فقرات المجال الثاني (آليات برامج التدريب)
يههؤدي الهههدمير لهها هحسههين الممههامات فههي هنمههيع القههوى البش همي واإلمكانههات المادي ه

معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

0.678

دالة عند 0.01

2

يهع المذ بعين االظهبام احهياجات سوق العمل ظند هحديد االحهياجات الهدميبي .

0.826

دالة عند 0.01

3

يهع هصميع البمامج الهدميبي من مالل المالحم المباشمة الحهياجات المهدمبين.

0.857

دالة عند 0.01

4

يهع المقامن بين الداو المهو ع والداو الفعلي للمهدمبين بل هنفيذ البمامج الهدميبي .

0.768

دالة عند 0.01

5

يهع هحديد البمامج الهدميبي بناو ظلا معاييم ظلمي ابل للقياس.

0.739

دالة عند 0.01

0.702

دالة عند 0.01

1

6

المهوفمة في سبيل الوصول بما لا أظلا نهاجي ممكن وبأ ل الهكالي .

يههع هحديهد االحهياجهات الهدميبيه مهن مهالل المقامنه بهين القهدمات الحاليه للعهاملين
ومهطلبات العمل الجديدة.
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7

يهع هحديد االحهياجات الهدميبي للمهدمبين بسمظ ود .

0.797

دالة عند 0.01

8

همصمع البمامج الهدميبي باالظهماد ظلا الهكنولوجيا في ظمادة الهعليع المسهمم.
ههنوع أسالير الهدمير المسهمدم من بل المدمبين حسر محهوى الهدمير.

0.491

دالة عند 0.01

0.546

دالة عند 0.01

10

يهع هقييع نوظي وجودة الهدمير بشكل دومي.

0.681

دالة عند 0.01

11

ههحمى ظمادة الهعليع المسهمم الجودة والنوظي في امهيام محهوى الدومات.

0.687

دالة عند 0.01

0.704

دالة عند 0.01

0.381

دالة عند 0.05

0.369

دالة عند 0.05

9

12
13
14

هوفم ظمادة الهعليع المسهمم الممصصات المالي للهدمير مما يهيل امهيام المدمبين
من ذوي المبمة العالي .
هدفع ظمادة الهعليع المسهمم مهدمبيما الها اسههمداع الهقنيهات الهدميبيه الحديبه بكفهاوة
ظالي .
هموفم ظمادة الهعليع المسهمم مدمبين مامجيين ل يادة مبمات المهدمبين.

يم (م) الجدولي (د.ح= )31ظند مسهوى دالل  ،0.349 =0.05وظند مسهوى دالل 0.449 =0.01

جدول ()17.4
ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثالث (مالءمة برامج التدريب) مع الدرجة الكلية
رقم
الفقرة

فقرات المجال الثالث (مالءمة برامج التدريب)

االرتباط
0.589

دالة عند 0.01

0.626

دالة عند 0.01

3

يهع هصميع الدومات الهدميبي لههطابق مع االحهيا الفعلي للمهدمر.

0.738

دالة عند 0.01

4

يهع همصيص ساظات هدميبي كافي في الدومات الهي شامكت بما.

0.816

دالة عند 0.01

5

يهع هحديد المسئوليات بوضوح لطا ع الهدمير.

0.652

دالة عند 0.01

0.625

دالة عند 0.01

0.674

دالة عند 0.01

8

يهع هضمين الدومات الهدميبي جماو أبحال ظلمي يالر ظليما الطابع الهطبيقي الميداني.

0.762

دالة عند 0.01

9

يهع مماظاة مالوم المكان المناسر للهدمير.

0.703

دالة عند 0.01

10

يهع هسميل ظملي االهصال بين المدمر والمهدمر بشها السبل.

0.713

دالة عند 0.01

0.498

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

1
2

6
7

يهع امهيام المهدمبين حسر معاييم ظلمي واضح .

معامل

مستوى
الداللة

يههع امهيهام المههدمبين فهي الهعلهيع المسههمم بنهاو ظلها الهحديهد المسهبق للممهامات والمعهام
الال م لممامس ومائفمع.

يهع اإلظالن ظن اليدا

بل البدو بالعملي الهدميبي .

يهع هحمي الهو يت ال مني المناسر للهدومة الههي هشهامس بمها بمها ال يهعهامض مهع و هت الهدواع
المسمي للعمل.

العملي الهدميبي مع اليدا

الهي هممي ليما ظمادة الهعليع المسهمم.

11

ههطابق أيدا

12

ههوفم مكاني أداو الهدمير من أي مكان في العالع .Telecommuting

0.776

13

يهع مواكب الهطومات الحديب في هاييم أسالير الهدمير من بل المدمبين.

0.610

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )31عند مستوى داللة  ،0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

يهبههين مههن الجههداول السههابق أن جميههع فقهمات اسهههبيان بهمامج الهههدمير ( 37فقهمة) حققههت امهباطههات داله مههع

دمج المجال الذي هنهمي لي ظند مسهوى دالل أ ل من .0.05
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ويبقا االسهبيان في صومه النمائي يهكون من ( )37فقمة ،وبذلس ههماوح الدمج الكلي ظلا االسههبيان فهي صهومه

النمائي بين ( 185 – 37درجة).

كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة ،والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ()18.4
يبين ارتباطات درجات مجاالت استبيان برامج التدريب مع الدرجة الكلية لالستبانة
معامل
االرتباط

مستوى الداللة

فعالية و جودة برامج التدريب

0.920

دالة عند 0.01

آليات برامج التدريب

0.944

دالة عند 0.01

مالءمة برامج التدريب

0.890

دالة عند 0.01

المجاالت

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )31عند مستوى داللة  ،0.349 =0.05وعند مستوى داللة 0.449 =0.01

يهبههين مههن الجههدول السههابق أن جميههع مجههاالت اسهههبيان ب همامج الهههدمير حققههت امهباطههات دال ه مههع الدمج ه

الكلي ه لالسهههبيان ظنههد مسهههوى دالل ه  ،0.01ممهها يههدلل أيض هاً ظلهها أن االسهههبان فههي صههومه النمائي ه يهسههع بدمج ه

جيههدة مههن صههدق االهسههاق الههداملي .كمهها يشههيم ذلههس لهها أن جميههع فق همات ومجههاالت االسهههبيان هشهههمس فههي يههاس
ماصي بمامج الهدمير لدى أفماد العين من المدمبين .

ثبات استبيان برامج التدريب:

أ .ثبات التجزئة النصفية:

هع حسار ببات االسهبيان بطميق الهج ئ النصفي  ،وذلس بحسار معامل االمهباط بين دمجات أفماد العين
االسهطالظي ظلها الفقهمات الفمديه لالسههبيان ( 19فقهمة) ،ودمجهاهمع ظلها الفقهمات ال وجيه ( 18فقهمة) وكانهت يمه

االمهباط ( ،)0.776بع اسهمدع معادل سبيممان بهماون الهنبؤيه لهعهديل طهول االسههبيان (النصهفين مهسهاويين) ،و هد
بلات يم معامل الببات ( )0.874ويي يم مقبول ظلمياً ،المم الذي يدلل ظلا دمج جيدة من الببات.

ب .ثبات االستبيان باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

هع هقديم ببات االسهبان بحسار معامل ألفا كمونبهاخ لفقهمات االسههبيان بمجاالهه ودمجهه الكليه  ،والجهدول

الهالي يبين ذلس:

جدول ()19.4
يبين معامالت الثبات لمجاالت استبيان برامج التدريب باستخدام معامل كرونباخ ألفا
مجاالت االستبيان

عدد الفقرات

قيمة ألفا

فعالية و جودة برامج التدريب

10

0.890

آليات برامج التدريب

14

0.899

مالءمة برامج التدريب

13

0.893

الدرجة الكلية

37

0.943
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يهضل من الجدول السابق أن يع ألفا ممهفع  ،وهدلل ظلا أن االسهبان ههسع بدمج جيدة من الببات هفي

بمهطلبات هطبيق االسهبيان ظلا أفماد العين .

مما سبق اهضل للباحب أن اسهبان بمامج الهدمير موضوع الدماس يهسع بدمج ظالي من الصدق

والببات؛ هع

النهائج الهي سيهع جمعما للحصول ظلا النهائج النمائي للدماس .

األساليب اإلحصائية:

هههع اسهههمداع بمنههامج الههم ع اإلحصههائي للعلههوع االجهماظي ه

ومعالجهما كما يلي:

 SPSSلهفمي ه البيانههات وهصههفيهما وهصههحيحما

أ -األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات األدوات:

 معامل امهباط بيمسون ) :(Pearson’s Correlation Coefficientللهحقق من صدق االهساق الدامليلالسهبيان ،ولببات الهج ئ النصفي .

 معادله ه س ههبيممان به هماون ( ،(Spearman-Brownومعادله ه جهم ههان :لهع ههديل ط ههول االس هههبيان ف ههي بب ههاتالهج ئ النصفي .

 -معادل ألفا كمونباخ ) : (Cronbach's Alphaلحسار الببات.

ب -األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها:

 المهوسطات الحسابي واالنحمافات المعيامي والو ن النسبي ( Frequency, Percentages, Mean )and Standard deviationوهمسهمدع لوص
امهبام الفمضيات.

 -معامههل امهب هاط بيمسههون للكش ه

الهك اممات في ظين الدماس  ،و همهير الولويات وفي

ظههن العال ه بههين المهاي همات ولقيههاس دمج ه االمهبههاط ،واسهههمدمهما الباحب ه

لحسار االهساق الداملي لالسهبان وكذلس في طميق الهج ئ النصفي لقياس الببات
Samples

 -امهب ههام "ت" T-Test( T-Test

 )Independentللكشه ه

مهوسطات دمجات ظينهين مسهقلهين.

 هحليل الهباين الحادي ( )One Way ANOVAللكشمن ظينهين مسهقلهين.

 -امهبام شيفي ( )Scheffeللكش

ظ ههن دالله ه الف ههموق ب ههين

ظن دالله الفهموق بهين مهوسهطات دمجهات أكبهم

ظن اهجاه الفموق الناهج ظن هحليل الهباين الحادي.
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الفصل اخلامس

نتائـج الدراسـة وتفسريها
والتوصيات

 إجابة السؤال األول
 إجابة السؤال الثاني
 إجابة السؤال الثالث
 إجابة السؤال الرابع

 إجابة السؤال الخامس
 التوصيات والمقترحات
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الفصل الخامس

نتائـج الدراسـة وتفسيرها
يتضـمن هــذا الفصــل النتــائج التــي تـم التوصــل إليهــا فــي هــذه الدراسـة ،وذلــك بعــد اإلجابــة عــن األســئلة

والتحقق من الفرضيات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لكل منها ،كما تم تفسير ومناقشة النتائج التـي
يتم التوصل إليها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة.

لإلجاب ظلا أسئل الدماس امت الباحب بإهماع اإلجماوات الهالي :

أوالً :تصنيف درجات التوافر

صنفت الباحب دمج الهوافم لكل فقمة من فقمات المجاالت ظلا النحو الموضل في جدول م ع ( ،)20.5حيل أن
مقياس ليكمت المماسي يهدم من  1لا  5فبالهالي فإن مدى الهدميج يكون  0،4وبهقسيع المدى ظلا ممس

دمجات من الهوافم؛ فإن طول فئ كل دمج هوافم يساوي ( )0.8و بو ن نسبي ( ،)%16وبالهالي فإن يمكن
هحديد دمج الهوافم لكل فقمة أو المجال ككل بناو ظلا يع الو ن النسبي كما يو مبين في جدول م ع ()20.5
جدول ( )20.5درجات التوافر للفقرات ومجاالت االستبانة

درجة التوافر

طول الفقرة

الوزن النسبي

من 1.00إلى 1.79

من  20إلى 35.99

من  1.8إلى 2.59

من  36.0إلى 51.99

ليل

من  2.6إلى 3.39

من  52.0إلى 67.99

مهوسط

من  3.4إلى 4.19

من  68.0إلى 83.99

كبيمة

من  4.2إلى 5.00

من  84.0إلى 100

ليل جداً

كبيمة جداً

 .1نتائج السؤال األول:

ينص على " :ما درجة تقدير المدربين في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة لواقع اإلدارة اإللكترونية ؟
لإلجابه ظههن يههذا السهؤال ام هت الباحبه باسهههمداع المهوسههط الحسههابي واالنحه ام

المعيههامي والههو ن النسههبي

السهجابات أفماد العين ظلا اسهبان اإلدامة اإللكهموني بمجااله ودمجه الكلي  ،والجدول الهالي يبين ذلس:
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المهوسط الحسابي واالنح ام

جدول ()21.5

المعيامي والو ن النسبي السهجابات أفماد العين ظلا اسهبان اإلدامة اإللكهموني
عدد

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

الفقرات

الحسابي

المعياري

%

التخطيط اإللكتروني

10

36.1

5.61

72.2

3

التنظيم اإللكتروني

10

40.20

5.81

80.4

1

اإلشراف والمتابعة اإللكترونية

9

32.20

5.22

71.6

4

الرقابة اإللكترونية

8

29.80

4.04

74.5

2

37

137.00

17.59

74.1

االستبيان

الدرجة الكلية

الترتيب

همممم النهائج في جدول م ع ( )21.5أن الدمج الكلي لهقديم أفماد العين لوا ع اإلدامة اإللكهموني هقع ظند
( )%74.1ويي دمج كبيمة ،ويع ى ذلس لا وجود دماس يجابي لفماد العين لم ايا وأيمي اإلدامة اإللكهموني في
هطويم ظمل المؤسس  .ويذا ما يهفق مع ما جاوت ب دماس (العاج  )2011،ودماس (الهماع،)2007 ،

(ونيع ( ،)2006،الظوم )2012 ،و د جاو همهير مجاالت االسهبان كما يلي:

 جاو مجال (الهنميع اإللكهموني) أظلا مماهر اإلدامة اإللكهموني بو ن نسبي (،)%80.4 -يلي مجال (الم اب اإللكهموني ) بو ن نسبي (.)%74.5

 وبالباً يأهي مجال (الهمطيط اإللكهموني) بو ن نسبي (.)%72.2 -وأمي اًم يأهي مجال (اإلش ام

والمهابع اإللكهموني ) بو ن نسبي (.)%71.6

ويعه ى السهبر فهي أن ( الهنمههيع اإللكهمونهي ) جهاو فهي الممهبه الولها لها أن يهذا المجههال يعهبهم المهايم فههي

اإلدامة اإللكهموني  ،وهممم من مالل فعاليهما ،كما ان اإلدامة الجامعي همهع ب لما ل من ايمي فهي ههوفيم الو هت

والجمد واإلمكانات ،فمي العملي الهي هحول المؤسس من المياكل الممك ي لا المياكل الممن  .كما انما هقوع ظلا
الهشبيس بين بالل شبكات يي  ( :شبكات مسمي  ،شهبكات ويهم مسهمي  ،شهبكات لكهمونيه ) ويهذا مها يهفهق مهع مها

جههاوت به د امسه ( شههلبي )2011 ،مههن حيههل الهنمههيع وسههمظ اإلنجهها  ،ويمهله
(ملو . )2010 ،

ويع ه ى السههبر فههي أن مجههال (اإلش ه ام

مههع د امسه ( السههممي،)2010 ،

والمهابع ه اإللكهموني ه ) ههد حصههل ظلهها الممهب ه المي همة لهها ان ه مههن

السههمل الوصههول للمعلومههات مههن بههل دامة الجامع ه او الفئههات المسهههفيدة ،وكههذلس لقناظ ه أف هماد العين ه بههأن اإلدامة
اإللكهموني هضمن هحديد المسئوليات ،كما أن ظملي المحاسب والمسئولي محددة مسبقاً فهي يهذا المجهال ،ويهذا مها
يمهل

مع ما جاوت ب دماس ( المصمي)2007 ،

والجداول التالية توضع مظاهر مجاالت استبيان اإلدارة اإللكترونية على التوالي:
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المجال األول /التخطيط اإللكتروني
المهوسط الحسابي واالنح ام

جدول ()22.5

المعيامي والو ن النسبي السهجابات أفماد العين ظلا فقمات مجال الهمطيط
اإللكهموني

رقم

فقرات مجال التخطيط اإللكتروني

الفقرة
8
5
1
4

المتوسط

ههههوفم ممصصههات مالي ه لهحههديل البني ه الهحهي ه ( أجم ه ة – شههبكات)

وويميا.

هحههمص دائ همة الهعلههيع المسهههمم ظلهها هطههويم مو عمهها اإللكهمونههي ظلهها
شبك االنهمنت.
هضع الجامعه طها ام هكامليهاً لعمليهات اإلدامة اإللكهمونيه بهين دوائهم و
ظمادات الجامع .

هس ه ه ههعا اإلدامة العلي ه ه هها لهط ه ه ههويم سياسه ه ه ه واض ه ه ههح ومح ه ه ههددة لحمايه ه ه ه
المصوصي اإللكهموني .

 6يشهمس طا ع العمل في وضع اليدا

المهعلق باإلدامة االلكهموني .

 3هوجد مط سهماهيجي لهطبيق اإلدامة اإللكهموني .
9
2
10
7

يهههوفم لههدى ظمههادة الهعلههيع المسهههمم مؤي ه سهههماهيجي واضههح لهحويههل
النمم اإلدامي لا أنمم دامة الكهموني .
ي هههع ظ ههداد دومات مهمصصه ه ينف ههذيا م ههدمبين م ههؤيلين له ههدمير ط هها ع
العمل في الهعليع المسهمم ظلا هقني المعلومات.

يهههع الهمطههيط لهههدمير طهها ع العمههل فههي الهعلههيع المسهههمم ظلهها هطبيههق
آلي اإلدامة اإللكهموني .
هوج ههد مط ههط ههس ههع بالممونه ه الكافيه ه الس هههيعار أي هايه همات يهطلبم هها
اسهمداع اإلدامة اإللكهموني .

االنحراف الوزن النسبي

الترتيب

الحسابي

المعياري

%

4.10

0.84

82.0

1

3.70

0.76

74.1

2

3.66

0.62

73.3

3

3.61

0.77

72.3

4

3.60

0.78

72.1

5

3.58

0.78

71.7

6

3.57

0.77

71.5

7

3.56

0.77

71.3

8

3.52

0.72

70.5

9

3.49

0.81

69.7

10

يهضههل مههن الجههدول السههابق أن ممههايم مجههال الهمطههيط اإللكهمونههي مههن اسههبان اإلدامة اإللكهمونيه مههن وجمه
نمم المدمبين هماوحت بين ( )%82 – 69.7بدمجات كبيمة فأ ل ،وجاوت أظلا الفقمات كما يلي:

 جاوت الفقمة م هع  " 8هههوفم ممصصهات ماليه لهحهديل البنيه الهحهيه ( أجمه ة – شهبكات) وويميها " فهي أظلهام امهههر الهمطههيط اإللكهمونههي بههو ن نسههبي ( .)%82ويع ه ى السههبر فههي ذلههس لهها وظههي دائ همة ( ظمههادة) الهعلههيع
المسهههمم بههأن المهوامد الماليه يههي أيههع ظنصههم مههن ظناصههم نجههاح اإلدامة اإللكهمونيه باظهبههام ظمليه الهمطههيط
ظملي مسهممة ههمي بالممون حسر المهايمات.
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 بع الفقهمة م هع  " 5هحهمص دائهمة الهعلهيع المسههمم ظلها هطهويم مو عمها اإللكهمونهي ظلها شهبك االنهمنهت " بهو ننسبي ( .)%74.1وذلس يماناً منما بأن المو هع اإللكهمونهي يهو الواجمه الههي سهسهوق لعملمها ،وسههدفع الكبيهم
من المسهفيدين للهسجيل في بمامجما.

ولعل يذه النهيج ههفهق مهع د امسه ( السهميمي ،)2009 ،ود امسه (ونهيع )2006 ،الههي أوصهت بضهمومة ههوفيم
مصادم الدظع والهمويهل للنمهوض بالبنيه الهحهيه لهطبيهق اإلدامة اإللكهمونيه فهي حهين كانهت أدنها الفقهمات كمها

يلي:

 الفقمة م هع  " 7هوجهد مطهط ههسهع بالممونه الكافيه السههيعار أي هايهمات يهطلبمها اسههمداع اإلدامة اإللكهمونيه "في أدنا المماهر بو ن نسبي ( .)%69.7و د يع ى السبر في ذلس لها ضهع

معمفه أفهماد العينه بسياسهات

الجامع في مجال الهعليع المسهمم ومدم المجهمع ،كمها أن أفهماد العينه يعملهون كمنفهذين فهي مهط أمهامي مهع

كل فكمة هنشأ أو همد من اإلدامة العليا.

 بع الفقمة م ع  " 10يهع الهمطيط لهدمير طا ع العمل في الهعليع المسهمم ظلا هطبيق آليه اإلدامة اإللكهمونيه "ب ههو ن نس ههبي ( ،)%70.5يعه ه ى الس ههبر ف ههي ذل ههس ل هها له ه الم ههدمبين المهف ههموين للعم ههل ف ههي الهعل ههيع المس هههمم
بالجامعههات الفلسههطيني ماص ه فههي جههامعهي ( اال يههم ،ال صهها) وههفههق يههذه النهههائج مههع مهها جههاوت ب ه د امس ه

(الفما ،)2008 ،ودماس (الميم )2007 ،وهمهل

مع دماس (الضافي )2006 ،وذلس المهال

المجال الثاني /التنظيم اإللكتروني

بيئ الهطبيق.

جدول ()23.5

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال التنظيم اإللكتروني
رقم
الفقرة

المتوسط

فقرات مجال التنظيم اإللكتروني

االنحراف الوزن النسبي

الترتيب

الحسابي

المعياري

%

 9يهع اسهمداع البميد اإللكهموني في العمل دامل ظمادة الهعليع المسهمم.

3.92

0.64

78.4

1

 8يهوفم في دائمة الهعليع المسهمم شبك حاسور ممهبط بجميع ال ساع.

3.87

0.67

77.4

2

 1ههوفم أحدل الجم ة والهقنيات الال م لهطبيق اإلدامة اإللكهموني الحديب .

3.53

0.90

70.7

3

3.51

0.82

70.3

4

3.50

0.88

69.9

5

3.46

0.88

69.1

6

 5هوفم العمادة مبماو لهصميع وهطويم البمامج اإللكهموني باسهممام.

3.46

0.90

69.1

7

 10يهع هدمير الفئ المسهمدف ظلا دامة المشاميع االلكهموني .

3.44

0.85

68.7

8

3.42

0.90

68.3

9

3.41

0.91

68.1

10

 7يهع هومي

البمامج اإللكهموني حسر الحاج .

 6يهع صيان الجم ة والبمامج باسهممام.
2

3

يه ههوفم ف ههي دائه همة الهعل ههيع المس هههمم الكه هوادم البشه همي الال مه ه لهطبي ههق اإلدامة

اإللكهموني .

هوفم ظمادة الهعليع المسهمم الماكن المناسهب الال مه ل (همكيهر -هشهايل)
الجم ة الهقني .

 4يهع اسهمدا

المهدمبين المهمصصين في اإلدامة اإللكهموني .
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يهض ههل م ههن الج ههدول الس ههابق أن مم ههايم مج ههال الهنم ههيع اإللكهمون ههي م ههن اإلدامة اإللكهمونيه ه م ههن وجمه ه نم ههم

المدمبين هماوحت بين ( )%78.4 – 68.1كبيمة فأ ل ،وجاوت أظلا الفقمات كما يلي:

 جاوت الفقمة م ع  " 9يهع اسهمداع البميد اإللكهموني في العمل دامل ظمادة الهعليع المسهمم " فهي أظلها م امههرالهنميع اإللكهموني بو ن نسبي ( .)%78.4ويع ى السبر في ذلس لا المي ات الهي يقهدمما البميهد اإللكهمونهي
من حيل ان ال يوجد وسيط بين الممسل والمسهقبل ،وسمظ وصول المسال لا أي مكان في العهالع فهي بهوان

معدودة ،وكذلس يسهطيع الممسل مسال ظدة مسائل في و ت واحد لا جمات ممهلف .

 ب ههع الفقه همة م ههع  " 8يه ههوفم ف ههي دائه همة الهعل ههيع المس هههمم ش ههبك حاس ههور ممهبطه ه بجمي ههع ال س ههاع " ب ههو ن نس ههبي( ،)%77.4ويعه ه ى الس ههبر ف ههي ذل ههس ل هها طبيعه ه ظملم هها ،وك ههذلس فوائ ههد الش ههبكات سه هواو كان ههت ( )LANأو
( )Intranetأ )WAN( ،)Extranet( ،فجميعمه هها هاطه ههي مسه ههاحات واسه ههع ومهباظه ههدة ومنفهح ه ه مه ههن سه ههمظ
االهص ههال والهواص ههل ،وهقل ههل م ههن الهكلفه ه الماليه ه والجم ههد المب ههذول .وي ههذا م هها يهف ههق م ههع م هها ج ههاوت به ه د امسه ه

(المصمي )2007 ،و( كسار )2008 ،ودماس ( )Marasini and Others, 2008

في حين كانت أدنا الفقمات كما يلي:
 -الفق همة م ههع  " 4يهههع اسهههمدا

المهههدمبين المهمصصههين فههي اإلدامة اإللكهموني ه " فههي أدنهها الم امهههر بههو ن نسههبي

( ،)%68.1ويعه ى السهبر فهي ذلههس لها هعهدد مجهاالت ظمههل دائهمة الهعلهيع المسههمم ماصه فيمها يهعلهق بهعلههيع
اللاات ،باظهبام أن يذه الدوائم همبل مصدم دمل للجامع بما هقدم من مدمات للمجهمع.

 بع الفقمة م ع  " 3هوفم ظمادة الهعليع المسهمم الماكن المناسب الال مه ل (همكيهر -هشهايل) الجمه ة الهقنيه "بو ن نسبي ( .)%68.3و د يع ى السبر في ذلس لا ل اإلمكانات المادي واال م الماليه الههي هعهاني منمها

الجامعههات فههي مههل الحصههام ،و له الههدمل القههومي .ممهها يقلههل مههن نفقههات الجامعه ظلهها يههذه الم امفههق .ويههذا مهها
يهفق مع ما جاوت ب دماس (كسار( ،)2008 ،الميم( ،)2007 ،محمد.)2004 ،

المجال الثالث /اإلشراف والمتابعة اإللكترونية
المهوسط الحسابي واالنح ام
رقم

جدول ()24.5

المعيامي والو ن النسبي السهجابات أفماد العين ظلا فقمات مجال اإلش ام
والمهابع اإللكهموني

فقرات مجال اإلشراف والمتابعة اإللكترونية

الفقرة

الحسابي المعياري

النسبي%

9

يهيل اإلش ام

4.21

0.69

84.2

1

7

هوفم ظمادة الهعليع المسهمم وسائل االهصال الممهلف مع كاف المسهويات اإلدامي 3.71 .

0.74

74.3

2

3.56

0.88

71.3

3

3.54

0.76

70.9

4

8
4

اإللكهموني الهواصل مع العاملين بيسم وسمول .

المتوسط االنحراف

الوزن

الترتيب

هحمص ظمادة الهعليع المسهمم ظلها يهادة بقه العهاملين فهي الهعهامالت اإللكهمونيه
من مالل اسهمداع اإلدامة اإللكهموني .
هحافم اإلدامة العليا ظلا مي هما الهنافسي من مالل هطبيق اإلدامة اإللكهموني .
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2
3
5
6
1

هحمص اإلدامة العليا ظلها مواكبه المسههجدات الهقنيه فهي مجهال الهطبيقهات اإلداميه

الحاسوبي ومسهل ماهما.

ي ه هههع هط ه ههويم ي ه ههادة داميه ه ه ههعام ه ههل بفعاليه ه ه م ه ههع الهايه ه همات المهس ه ههامظ ف ه ههي اإلدامة
اإللكهموني .
هعهمد اإلدامة العليا ظلا اإلدامة اإللكهموني في ظملي اهماذ القمام.
ههابع ادامة ظمادة الهعليع المسههمم مهدى اسههمداع العهاملين للبهمامج والهقنيهات بطميقه
سليم .
يوج ههد س ههع للحاس ههور ف ههي الجامعه ه مممهه ه مهابعه ه أداو الع ههاملين ف ههي دائه همة الهعل ههيع
المسهمم.

يهضل من الجدول السابق أن ممهايم مجهال اإلشه ام

3.53

0.81

70.7

5

3.48

0.77

69.5

6

3.48

0.74

69.5

7

3.45

0.71

68.9

8

3.20

0.91

64.0

9

والمهابعه اإللكهمونيه مهن اإلدامة اإللكهمونيه مهن وجمه

نمم المدمبين هماوحت بين ( )%84.2 – 64كبيمة فأ ل ،وجاوت أظلا الفقمات كما يلي:
 جاوت الفقمة م ع  " 9يهيل اإلش اماإلش ام

اإللكهموني الهواصل مهع العهاملين بيسهم وسهمول " فهي أظلها م امههر مجهال

والمهابع اإللكهموني بو ن نسبي ( .)%84.2ويع ى السبر في ذلس لا سمول االهصال والهواصل،

وسمظ الهنفيذ ظبم اإلش ام

اإللكهموني من مالل:

 -1سمول وصول المعلومات وهقنين الدمول ظليما.

 -2نشم اللوائل واإلجماوات الماص بالمدمات اإلدامي ومعاييم هقويمما لكهمونياً.

 -3هحديد المسئولي بالهعم ظلا مهمذي القمام والقدمة ظلا المحاسب ظند امهكار المطاو.
 -4اهاح نوات اهصال مهعددة لهبادل المعلومات.

 -5ال هههمكن م ههن نمه ههاو الم ههدمات لكهمونيه هها ظب ههم الشهههبك بوض ههع معلومه ههات كامله ه ظهههن اإلجه هماوات اإلدامي ه ه
ومهطلباهما مما يسمل ظملي المهابع واإلش ام .

 بع الفقمة م ع  " 7ههوفم ظمهادة الهعلهيع المسههمم وسهائل االهصهال الممهلفه مهع كافه المسههويات اإلداميه " بهو ننسبي ( ،)%74.3وذلس بمد

هجويد العمل وانجا ه وكذلس هع ي مبهدأ المحاسهب والمسهائل اإلداميه  .ويهذا مها

يهفق مع ما جاوت ب دماس ( القاسع ،)2013 ،و(الضافي )2006 ،من حيل دمة اإلش ام

اإللكهموني ظلا

هحديد المسئوليات وهو يع المماع وهحديد اهجاه المساول .

في حين كانت أدنا الفقمات كما يلي:

 الفقهمة م ههع  " 1يوجههد سههع للحاسههور فههي الجامعه مممهه مهابعه أداو العههاملين فههي دائهمة الهعلههيع المسهههمم " فههيأدن هها الم امه ههر ب ههو ن نس ههبي ( .)%64ب ههع الفقه همة م ههع  " 6هه ههابع ادامة ظم ههادة الهعل ههيع المس هههمم م ههدى اس هههمداع
العههاملين للبهمامج والهقنيههات بطميقه سههليم " بههو ن نسههبي ( .)%68.9ويعه ى السههبر فههي ذلههس لهها ان اسهههمداع
البممجيات والحاسهور أصهبحت السهم الاالبه ظلها العمهل اإلدامي واالكهاديمي فهي الجامعهات نهيجه للهطهومات
الهكنولوجي  ،وهضاظ

حجع المعمف مالل العقد االميم ،وكذلس اظهماد اال هصاد ظلا المعمف  ،ويذا ما يهفق

مع ما جاوت ب دماس ( ،)Gilbert and Others, 2007ودماس (كسار)2008 ،
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المجال الرابع /الرقابة اإللكترونية
جدول ()25.5
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال الرقابة اإللكترونية
رقم
الفقرة
8
4
2
3
1
7
6
5

فقرات مجال الرقابة اإللكترونية
يسايع هطبيق اإلدامة اإللكهموني في االنضباط في العمل.
يهؤدي اسههمداع اإلدامة اإللكهمونيه

فهي دائهمة الهعلهيع المسههمم لهها

حماي أمن المعلومات وسميهما.
يهههع االحهفههام بنس ه

ضههافي مههن المعلومههات اإللكهموني ه الماص ه

بقسع الهعليع المسهمم في أماكن آمن .

يه هههع اسه هههمداع طه ههمق حماي ه ه فاظل ه ه لمنه ههع الهعه ههدي ظله هها البيانه ههات
والمعلومات ظند هطبيق اإلدامة اإللكهموني .
هقوع اإلدامة العليها باالسههعان بالجمهات االسهشهامي والمبهماو لهقهديع
المشومة في مجال اإلدامة اإللكهموني .
هوجد م اب من بل اإلدامة العليا لضمان سيم العمل الكهمونياً.
هنشههم ظمههادة الهعلههيع المسهههمم الههوظي بههين العههاملين بأيمي ه اإلدامة
اإللكهموني وجدوايا.
هنشههم دائ همة الهعلههيع المسهههمم الق هوانين والهش هميعات الكفيل ه بهطبيههق
اإلدامة اإللكهموني .

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

%

4.23

0.66

84.6

1

3.83

0.65

76.6

2

3.80

0.63

76.0

3

3.75

0.71

75.0

4

3.66

0.78

73.3

5

3.66

0.78

73.3

6

3.60

0.87

72.1

7

3.56

0.79

71.3

8

يهضل من الجدول السابق أن ممايم مجال الم اب اإللكهموني من اسهبان اإلدامة اإللكهموني مهن وجمه نمهم

المدمبين بين ( )%84.6 – 71.3كبيمة فأ ل ،وجاوت أظلا الفقمات كما يلي:

 -جههاوت الفق همة م ههع  " 8يسههايع هطبيههق اإلدامة اإللكهموني ه فههي االنضههباط فههي العمههل " فههي أظل ها م امهههر الم اب ه

اإللكهمونيه ه ب ههو ن نس ههبي ( .)%84.6ويعه ه ى الس ههبر ف ههي ذل ههس ل هها ناظه ه أفه هماد العينه ه بأيميه ه ودوم اإلدامة
اإللكهموني في :

 -1هوفيم المعلومات الا يمة للمؤسسات ويذا ما أصبل يهجاو واظد البيانات لا مسهودع البيانات.

 -2هوفيم مكاني ظميم لالهصاالت الشبكي وهبادل المعلومات اإللكهموني في كل مكان بما يجعل المؤسس
ههجههاو نقههص وضههع

كل مكان.

االهصههاالت وبطئمهها وهحقههق االفهماط فههي االهصههاالت دامههل المؤسسه ومامجمهها فههي

 -3هعم ههل ب ههالنقمات اله ههي هنهق ههل بس ههمظ انهق ههال الهي ههام الكممب ههائي وظب ههم ال م ههام الص ههناظي بم هها يق ههامر س ههمظ
الضوو.
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 -4هعطي المنافس بعدا ظالميا ويم مسبوق لنما همبل م يجا فميدا وفعاال مهن هكنولوجيهات كبيهمة كهكنولوجيها
الحاسبات واالهصاالت والشبكات وويميا.

 بههع الفق همة م ههع  " 4يههؤدي اسهههمداع اإلدامة اإللكهموني ه فههي دائ همة الهعلههيع المسهههمم لهها حماي ه أمههن المعلومههاتوسميهما " بو ن نسبي ( ،)%76.6و د يع ى السبر في ذلس لا وظي أفماد العين بمهطلبات السالم واالمهان

لإلدامة اإللكهموني  ،والمهمبل في :

 -1وضع القوانين واللوائل والعقوبات الهي هحد من السطو اإللكهموني وانهماس مصوصيات المعلومات.
 -2وضع سياسات مهعلق بالسالم والمان لهقنيات المعلومات بما فيما مدمات االنهمنت.

 -3هطويم أدوات هشهفيم فهي البممجيهات الحديبه الههي هسههمدمما اإلدامة الجامعيه والمهعلقه بمهدمات االنهمنهت
لهساظد ظلا سمي المعلومات وسالمهما.

ويههذا مهها يهفههق مههع مهها جههاوت به د امسه ( )Gilbert and Others, 2007ود امسه (الهمههاع )2007 ،مههن حيههل

السمي وامن المعلومات،

في حين كانت أدنا الفقمات كما يلي:
 الفقهمة م ههع  " 5هنشههم دائهمة الهعلههيع المسهههمم القهوانين والهشهميعات الكفيله بهطبيههق اإلدامة اإللكهمونيه " فههي أدنههاالم امهههر بههو ن نسههبي ( )%71.3بههع الفقهمة م ههع  " 6هنشههم ظمههادة الهعلههيع المسهههمم الههوظي بههين العههاملين بأيمي ه

اإلدامة اإللكهموني وجدوايا " بو ن نسبي (.)%72.1

ويع ى السبر في ذلس لا أن القوانين والهشهميعات مهن وجمه نمهم أفهماد العينه أصهبحت واضهح لجميهع العهاملين

فههي المجههاالت اإلداميه والكاديميه فههي الجامعههات الفلسههطيني  ،بمهها يهناسههر وطبيعه العمههل المفهههوح وهمفيه
الهنميمي في الحد من موهيني القمام واإلش ام

البعههد

والمهابع  ،ويذا ما يهفق مع دماس (المصمي)2007 ،

 .2نتائج السؤال الثاني:

ينص على" :ما واقع برامج التدريب في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة من وجهة نظر المدربين ؟"
لإلجاب ظن يذا السؤال هع اسهمداع المهوسط الحسابي واالنح ام

المعيامي والو ن النسبي السههجابات أفهماد العينه

ظلا اسهبان بمامج الهدمير بمجااله ودمجه الكلي  ،والجدول الهالي يبين ذلس:
المهوسط الحسابي واالنح ام

جدول ()26.5

المعيامي والو ن النسبي السهجابات أفماد العين ظلا اسهبان بمامج الهدمير
المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

الحسابي

المعياري

%

4.06

82.2

1

76.0

2
3

مجاالت االستبيان

عدد
الفقرات

فعالية وجودة برامج التدريب

10

41.10

آليات برامج التدريب

14

53.19

5.76

مالءمة برامج التدريب

13

48.06

6.03

73.9

الدرجة الكلية

37

142.00

13.84

76.8
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الترتيب

يهض ههل م ههن الج ههدول الس ههابق أن دمجه ه هق ههديم أفه هماد العينه ه لوا ههع به همامج اله ههدمير ف ههي م امكه ه الهعل ههيع المس هههمم

بالجامعههات الفلسههطيني هقههع ظنههد مسهههوى دمجه كبيهمة بههو ن نسههبي ( ،)%76.8ويعه ى السههبر فههي ذلههس لهها الممكه

الهنافسي الذي هحاول الجامعات الحصول ظلي في مل اإل بال ظلا الهدمير باظهبامه مفهاح الحصول ظلا العمهل

بعد الشمادة الجامعي فهي محافمهات وه ة .ويهذا مها يمهله

ظهن مها جهاوت به د امسه (سهعدي  )2005 ،الههي كانهت

دمج الهقديم فيما مهوسط ودماس ( آل بشيم )2003 ،الهي جاوت في دمج الهقهديم ضهعيف  ،ويهفهق مهع د امسه

( الموالني )2005 ،ولقد جاو همهير مجاالت اسهبان بمامج الهدمير كما يلي:

 حيل جاو مجال (فعالي وجودة بمامج الهدمير) في أظلا مماهر وا ع بمامج الهدمير بو ن نسبي (.)%82.2 -بع مجال (آليات بمامج الهدمير) بو ن نسبي (.)%76

 -وأمي اًم جاو مجال (مالوم بمامج الهدمير) بو ن نسبي (.)%73.9

ويع ى السبر في احهالل مجال (فعالي وجودة بمامج الهدمير) ظلا الممهب الولا لها ناظه أفهماد العينه بهأن مها

يميه ظمههل دوائههم الهعلههيع المسهههمم فههي الجامعههات يههو فعاليه وجههودة بهمامج الهههدمير ،باظهباميهها مفهههاح اإل بههال ظلهها

الهسههجيل فههي الب همامج الهدميبي ه  .واحهههالل مجههال (مالوم ه ب همامج الهههدمير) ظلهها الممهب ه االمي همة لهها أن العمههالو
(المهههدمبين) يحههددون البمنههامج حسههر موبههاهمع واحهياجههاهمع .ويههذا مهها يمهل ه

مههع مهها جههاوت ب ه د امس ه ( سههعدي ،

 )2005من احهالل مجال فعالي البمامج ظلا الممهب الباني  .ويهفق مع ما جاوت ب دماس (فطيس)2004 ،
والجداول الهالي هوضل ممايم مجاالت اسهبيان بمامج الهدمير ظلا الهوالي:

المجال األول /فعالية وجودة برامج التدريب
المهوسط الحسابي واالنح ام
رقم
الفقرة
1
4
2
5
7
3
8

جدول ()27.5

المعيامي والو ن النسبي السهجابات أفماد العين ظلا فقمات مجال فعالي وجودة بمامج الهدمير

فقرات مجال فعالية وجودة برامج التدريب
يمبهل هكهمام الهدومات الهدميبيه أحهد العوامهل المهؤبمة ظلها فاظليه الهدومات
الهدميبي .

واضح ومكهوب .

بناو ظلا أيدا
همصمع الدومات الهدميبي
ً
يهع امهيام مدمبين أكفاو أكبم هفمما لالحهياجات الهدميبي للمهدمبين.
يههع اسههمداع أسهلور مقامنه أداو المههدمر بهل الههدمير وبعهد الههدمير
لمالحم الهايمات في المعلومات والممامات.
يهع هقييع نهائج الدومات الهدميبي من مالل انعكاسما ظلا أداو المهدمبين.
ه امظه هي ظم ههادة الهعل ههيع المس هههمم الهه هوا ن ب ههين اله ههدمير و دم ههال الس ههالير
الحديب في العمل.
يههع هقيهيع المههدمر أبنهاو أدائه للعمهل للو هو

ظلها مهدى اسههفاده مهن

الهدمير.
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المتوسط االنحراف الوزن النسبي

الحسابي المعياري

%

الترتيب

3.97

0.59

79.4

1

3.92

0.58

78.4

2

3.91

0.58

78.2

3

3.88

0.60

77.6

4

3.87

0.61

77.4

5

3.80

0.65

76.0

6

3.79

0.64

75.8

7

9
10
6

يهع هقييع فاظلي الدومات الهدميبي بصومة دومي .
هسعا ظمادة الهعليع المسهمم من مالل الدومات الهدميبي لا يادة كفاوة
العاملين في أداو الظمال اليومي الممهلف .
همههوفَم المعلوم ههات اله ههي يحه هها
الهدمير.

ليم هها ص ههناع القه همام م ههن م ههالل مممج ههات

3.78

0.70

75.6

8

3.71

0.61

74.3

9

3.25

0.64

65.0

10

يهضههل مههن الجههدول السههابق أن ممههايم مجههال فعالي ه و جههودة ب همامج الهههدمير مههن اسهههبان ب همامج الهههدمير مههن

وجم نمم المدمبين هماوحت بين ( )%79.4 – 65كبيمة فأ ل ،وجاوت أظلا الفقمات كما يلي:

 جهاوت الفقهمة م هع  " 1يمبهل هكهمام الهدومات الهدميبيه أحهد العوامهل المهؤبمة ظلها فاظليه الهدومات الهدميبيه " فهيأظلا مماهر فعالي وجودة بمامج الهدمير بو ن نسهبي ( .)%84.5ويعه ى السهبر فهي ذلهس لها أن يهذا الهكهمام
من وجم نمم أفماد العين ي يد من اإل بال ظليما ماص بعد أن يممم أبميا في بيئ العمل.

واضح ومكهوب " بو ن نسبي ( .)%78.4ويعه ى

بناو ظلا أيدا
 بع الفقمة م ع  " 4همصمع الدومات الهدميبيً
السبر في ذلس لا حمص دامة الهعليع المسهمم ظلها جهودة هقهديع المدمه ويهذا مها يوضهح مضها أفهماد العينه
ظن ذلس ،ويذا ما يوافق دماس (سعدي  ،)2005 ،ودماس (العن ي)2010 ،

في حين كانت أدنا الفقمات كما يلي:

ليما صناع القمام من مالل مممجات الهدمير " في أدنها الم امههر

 الفقمة م ع  " 6هموفَم المعلومات الهي يحهابو ن نسبي ( .)%65بع الفقمة م ع  " 10هسعا ظمادة الهعليع المسهمم من مالل الدومات الهدميبيه لها يهادة
كفاوة العاملين في أداو الظمال اليومي الممهلف " بو ن نسبي ( .)%74.3ويع ى السبر في ذلس لا:

 -1محدوديه مطهط وبهمامج ههدمير العهاملين الهههي ه امظهي هطههويم العهاملين بشهكل مسهههمم ،وهحديهد االحهياجههات
الهدميبي .

 -2محدودي مبط الهدمير باالحهياجات الفعلي للعهاملين أو المسههمدفين مهن البهمامج الهدميبيه  ،حيهل ان ينهاس
اظهماد كبيم ظلا الدومات المعدة مسبقاً.

 -3محدودي المذ بعين االظهبام نهائج هقييع االداو.
ويههذا مهها يهفههق مههع مهها جههاوت به د امسه ( المصههدم )2010 ،الهههي أببهههت أن الهههدمير يهههع ظلهها اسههاس مد الفعههل ال
يادة الكفاوة ،ودماس (الس ام  )2010 ،الهي أوصت بضمومة وضع مط مكهوب لهحديد مممجات الهدمير.
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المجال الثاني /آليات برامج التدريب
المهوسط الحسابي واالنح ام
رقم
الفقرة

جدول ()28.5

المعيامي والو ن النسبي السهجابات أفماد العين ظلا فقمات مجال آليات بمامج الهدمير

فقرات مجال آليات برامج التدريب

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي%

الترتيب

يههؤدي الهههدمير لهها هحسههين الممههامات فههي هنمههيع القههوى البش همي و اإلمكانههات
الماديه ه المه ههوفمة ف ههي س ههبيل الوص ههول بم هها لههها أظلههها نهاجيه ه ممكنه ه وبأ ههل 4.07

1

0.68

81.4

1

الهكالي .
5

يهع هحديد البمامج الهدميبي بناو ظلا معاييم ظلمي ابل للقياس.

3.94

0.54

78.8

2

9

ههنوع أسالير الهدمير المسهمدم من بل المدمبين حسر محهوى الهدمير.

3.92

0.48

78.4

3

3.88

0.64

77.6

4

3.84

0.66

76.8

5

3.79

0.67

75.8

6

3.78

0.76

75.6

7

3.78

0.72

75.6

8

3.77

0.60

75.4

9

3.72

0.67

74.5

10

3.65

0.73

73.1

11

3.61

0.76

72.3

12

3.01

0.65

60.3

13

2.89

0.66

57.8

14

يهههع هصههميع البهمامج الهدميبيه

3

مههن مههالل المالحمه

المباشهمة الحهياجههات

المهدمبين.
يههع المقامنه بهين الداو المهو هع والداو الفعلهي للمههدمبين بهل هنفيهذ البهمامج

4

الهدميبي .
يههع هحديهد االحهياجهات الهدميبيه مهن مهالل المقامنه بهين القهدمات الحاليه

6

للعاملين ومهطلبات العمل الجديدة.
ي هههع الم ههذ بع ههين االظهب ههام احهياج ههات س ههوق العم ههل ظن ههد هحدي ههد االحهياج ههات

2

الهدميبي .

 14هموفم ظمادة الهعليع المسهمم مدمبين مامجيين ل يادة مبمات المهدمبين.

 11ههحمى ظمادة الهعليع المسهمم الجودة والنوظي في امهيام محهوى الدومات.
13

ههدفع ظمهادة الهعلهيع المسههمم مهدمبيما لها اسههمداع الهقنيهات الهدميبيه الحديبه
بكفاوة ظالي .
همصمع البمامج الهدميبي باالظهماد ظلا الهكنولوجيا في ظمادة الهعليع المسهمم.

8
12

ههوفم ظمهادة الهعلهيع المسههمم الممصصهات الماليه للههدمير ممها يههيل امهيهام
المدمبين من ذوي المبمة العالي .

 10يهع هقييع نوظي وجودة الهدمير بشكل دومي.
7

يهع هحديد االحهياجات الهدميبي للمهدمبين بسمظ ود .

يهضههل مههن الجههدول السههابق أن ممههايم مجههال آليههات بهمامج الهههدمير مههن وجمه نمههم المههدمبين هههماوح بههين
( )%81.4 – 57.8ويي دمج كبيمة فأ ل ،وجاوت أظلا الفقمات كما يلي:

 جاوت الفقمة م ع  " 1يؤدي الهدمير لا هحسين الممامات في هنميع القوى البشمي واإلمكانات الماديه المههوفمةفي سبيل الوصول بما لا أظلا نهاجي ممكن وبأ ل الهكهالي

" فهي أظلها م امههر آليهات بهمامج الههدمير بهو ن

نسبي ( .)%81.4ويع ى السبر في ذلس لا ناظ أفماد العين بأن الهدمير يعمل ظلا:
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 -1مواجم الهايمات الحاصل في سوق العمل وذلس من مالل بمامج هدمير ماص وبمامج الهعليع المسهمم.
 -2يادة اإلنهاجي للقوى العامل من مالل ( :مفع مسهوى االداو ،دمال ممامات وهقنيات جديدة)

 -3كسار العاملين المعام والممامات الهي يهطلبما الهمصص وفق اسس ومعاييم سوق العمل ،ومفع كفاوة
المهدمبين والمدمبين.

ويههذا مهها يهفههق مههع مهها جههاوت ب ه د امس ه (الم هوالني ( ،)2005 ،الشههمظي ،والطماون ه Elliott and ( ، )2008 ،
 )Others,2009الهي أببهت دوم الهدمير في هحسين مسهوى االداو.

 بع الفقمة م ع  " 5يهع هحديد البمامج الهدميبيه بنهاو ظلها معهاييم ظلميه ابله للقيهاس " بهو ن نسهبي (.)%78.8ويع ى السهبر فهي ذلهس لها أن نجهاح أي بمنهامج ههدميبي يكهون مهمهبط بهوليهد الموبه و يهادة الفعاليه بحيهل أن

المعههاييم يجههر ان ههحههدد فههي  ( :الحاج ه  ،حههل المشههكالت ،ووضههع نمههاع المكافههآت والح هواف  ،وهميئ ه الهاذي ه
العكسههي ) ويههذا مهها يمهل ه

مههع مهها جههاوت ب ه العدي هد مههن الد امسههات السههابق مبههل د امس ه (سههعدي ، )2005 ،

ود امسه ( أبههو فه  )2003 ،الهههي أببهههت أن هحديههد البهمامج الهدميبي ه لههع يقههع ظلهها أسههاس ظلمههي د يههق ،ود امس ه

(المطيم )2009 ،الهي أببهت أن البمامج الهدميبي لع همهبط بالمسام الوميفي.
في حين كانت أدنا الفقمات كما يلي:

 الفق ههمة م ههع  " 7ي هههع هحدي ههد االحهياج ههات الهدميبيه ه للمه ههدمبين بس ههمظ ود ه ه " ف ههي أدن هها الم امه ههر ب ههو ن نس ههبي( .)%57.8بع الفقمة م ع  " 10يهع هقيهيع نوظيه وجهودة الههدمير بشهكل دومي " بهو ن نسهبي ( )%60.3ويعه ى
السبر في ذلس لا:

 -1ضع

ظملي اإلش ام

والمهابع  ،نهيج انمفهاض مسههوى االيهمهاع الفعلهي بالعمليه الهدميبيه  ،ماصه بعهد

انهمائما.

 -2ضع

االيهماع بالجانر الهطبيقي العملي.

 -3اإلجهماوات والسههالير المسهههمدم فههي هقيههيع العمليه الهدميبيه ويههم فعاله  ،فالقههائمون ظلهها الهههدمير يكهفههون
بههالهقييع بعههد انهمههاو الهههدمير ،ويههذا يههنعكس سههلبا ظلهها فعالي ه نهههائج الهههدمير ،ضههاف لهها ذلههس ال ي امظههي
اسهمداع وأسالير أممى ويم االسهبان ظند هقييع الهدمير.

ويههذا مهها يهفههق مههع مهها جههاوت ب ه د امس ه ( سههعدي  ،)2005 ،ود امس ه ( (Brewer,2007وكههذلس د امس ه (آل بشههم،

.)2003

139

المجال الثالث /مالءمة برامج التدريب
المهوسط الحسابي واالنح ام
رقم
الفقرة

جدول ()29.5

المعيامي والو ن النسبي السهجابات أفماد العين ظلا فقمات مجال مالوم بمامج الهدمير

فقرات مجال مالءمة برامج التدريب

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي%

الترتيب

13

يهع مواكب الهطومات الحديب في هاييم أسالير الهدمير من بل المدمبين.

4.11

0.60

82.2

1

10

يهع هسميل ظملي االهصال بين المدمر والمهدمر بشها السبل.

3.96

0.64

79.2

2

3.82

0.62

76.4

3

3.79

0.55

75.8

4

3.78

0.63

75.6

5

3.74

0.74

74.9

6

3.70

0.77

74.1

7

3.69

0.64

73.9

8

12

ههوفم مكاني أداو الهدمير من أي مكان في العالع .Telecommuting

3.56

0.64

71.3

9

1

يهع امهيام المهدمبين حسر معاييم ظلمي واضح .

3.20

0.76

64.0

10

4

يهع همصيص ساظات هدميبي كافي في الدومات الهي شامكت بما.

3.14

0.69

62.8

11

3.02

0.77

60.4

12

2.99

0.63

59.8

13

6

يهع اإلظالن ظن اليدا

5

يهع هحديد المسئوليات بوضوح لطا ع الهدمير.

11
9
7
8

2
3

ههطابق أيدا
المسهمم.

بل البدو بالعملي الهدميبي .

العملي الهدميبي مع اليهدا

الههي هممهي ليمها ظمهادة الهعلهيع

يهع مماظاة مالوم المكان المناسر للهدمير.
يهههع هحههمي الهو يههت ال منههي المناسههر للههدومة الهههي هشههامس بمهها بمهها ال يهعههامض
مع و ت الدواع المسمي للعمل.
ي هههع هض ههمين ال ههدومات الهدميبيه ه جه هماو أبح ههال ظلميه ه يال ههر ظليم هها الط ههابع
الهطبيقي الميداني.

يهع امهيام المهدمبين في الهعليع المسهمم بناو ظلا الهحديد المسبق للممامات
والمعام الال م لممامس ومائفمع.

يهع هصميع الدومات الهدميبي لههطابق مع االحهيا الفعلي للمهدمر.

يهضل من الجدول السابق أن ممايم مجال مالوم بمامج الهدمير مهن وجمه نمهم المهدمبين بهين (59.8

– )%82.2دمج كبيمة فأ ل ،وجاوت أظلا الفقمات كما يلي:

 جهاوت الفقهمة م هع  " 13يههع مواكبه الهطههومات الحديبه فهي هاييهم أسهالير الهههدمير مهن بهل المهدمبين" فهي أظلههام امهههر مالوم ه ب همامج الهههدمير بههو ن نسههبي ( ،)%82.2ويع ه ى السههبر فههي ذلههس لهها حههمص الجامعههات ظلهها
اسهقطار المدمبين الكفهاو المهواكبين لألسهالير الحديبه فهي الههدمير ،والقهادمين ظلها جهذر المههدمبين وهحقيهق

أيدافمع ،ويذا ما يمهل

مع ما جاوت ب دماس ( آل بشم)2003 ،

 -بع الفقمة م ع  " 10يهع هسميل ظملي االهصال بين المدمر والمهدمر بشها السبل " بو ن نسبي (،)%79.2
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ويع ى السبر في ذلس لا أن هسميل ظملي االهصال من وجم نمم أفماد العين هساظد ظلا:
ظن فاظلي المهدمبين.

 -1الكش

 -2هقميم مدى النجاح واإلمفاق في العملي الهدميبي .
لا مدى هحقيق أيدا

 -3الهعم

الهدمير.

 -4هحسين العملي الهدميبي مسهقبال ،ومعمف الهعديالت الواجر دمالما ل يادة الفعالي .

ويههذا مهها يهفههق مههع مهها جههاوت ب ه د امس ه ( الس ه ام  ،)2010 ،ود امس ه ( الههدويس )2013 ،مههن ان أيههع أسههبار نجههاح

العمل الهدميبي يو هسميل ظملي االهصال والهواصل بين المدمر والمهدمر.
في حين كانت أدنا الفقمات كما يلي:

 الفقهمة م هع  " 3يههع هصهميع الهدومات الهدميبيه لههطهابق مهع االحهيها الفعلهي للمههدمر" فهي أدنها الم امههر بهو ننسهبي ( )%59.8بهع الفقهمة م هع  " 2يههع امهيهام المههدمبين فهي الهعلهيع المسههمم بنهاو ظلها الهحديهد المسهبق

للممامات والمعام الال م لممامس ومائفمع " بو ن نسبي ( )%60.4و د يع ى السبر في ذلس لا:

 -1أن كبي ه ام مههن الب همامج الهدميبي ه هههأهي باي هم يههد

أو احهيهها أو انمهها مصههاو بطميق ه ظام ه أو نابع ه مههن

الميال.

 -2أن نهائج الهدمير د ينقصما الصياو الهي هجعل منما ابل للقياس.
 -3ظدع الهأكد من أن الهايمات الهي حصلت في القدمات والممامات همجع أسبابما لا الهدمير.
 -4صعوب الهعم

لا االحهياجات والممامات الهي هحها

لا هطويم.

ويذا ما يهفق نوظا ما مع ما جاوت ب دماس ( المطيمي )2009 ،الهي جاو فيما دمج الموافق ظلا مبط الهدمير
بهمطيط مسام الوميف جاو مقبوال ،وكذلس مع دماس ( سعدي )2005 ،
 .3نتائج السؤال الثالث:

ينص على" :يل هوجد فموق ذات دالل حصهائي ظنهد مسههوي الدالله ) (α≤ 0.05بهين مهوسهطات دمجهات هقهديم
أفه هماد العينه ه

ف ههي مؤسس ههات الهعل ههيع الع ههالي بمحافم ههات وه ه ة لوا ههع اإلدامة اإللكهمونيه ه هعه ه ى لمهايه همات الد امسه ه :

(الجنس ،المؤيل العلمي ،الجامع  ،سنوات المدم  ،العمم )" ؟

ولإلجاب ظلي  ،هع صياو مجموظ من الفمضيات للهحقق منما وفيما يلي ذلس .

الفرضية األولى:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة في مؤسسات التعليم العالي
بمحافظات غزة لواقع اإلدارة اإللكترونية تعزى لمتغير الجنس (ذكور -إناث).
وللهحقق من يذه الفمضي

همت المقامنه بهين مهوسهط دمجهات الهذكوم (ن=  )69ومهوسهط دمجهات اإلنهال

(ن=  )32ظلا اسهبان اإلدامة اإللكهموني موضهوع الد امسه باسههمداع امهبهام (ت) للفهموق بهين مهوسهطات دمجهات
ظينهين مسهقلهين ،واسههمدمت الباحبه يهذا االمهبهام اإلحصهائي البهامامهمي بسهبر اظهداليه هو يهع الهدمجات فهي كهل
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مههن مجمههوظهي الهطبيههق ،ضههاف لهها أن ظههدد أف هماد العين ه ي يههد ظههن بالبههين فههمداً (ظههالع ،)210 :2005 ،والجههدول

الهالي يبين ذلس:

جدول ()30.5
امهبام (ت) للفموق بين مهوسطي هقديمات المدمبين لإلدامة اإللكهموني هع ى للجنس 
المجاالت

التخطيطاإللكتروني

التنظيماإللكتروني

اإلشرافوالمتابعةاإللكترونية

الرقابةاإللكترونية

الدرجةالكلية

المتغير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المساظدين
اإلنال

35.43

5.14

36.53

6.54

الذكوم
المساظدين
اإلنال

35.58

5.60

35.34

6.34

الذكوم
المساظدين
اإلنال

32.17

4.89

32.25

5.96

الذكوم

المساظدين
اإلنال

29.71

3.61

30.00

4.89

الذكوم

132.90

16.15

134.13

20.60

الذكوم

المساظدين
اإلنال

قيمة (ت)
0.913
0.189
0.068
0.334
0.325

مستوى
الداللة

ويم دال

حصائياً

ويم دال
حصائياً
ويم دال
حصائياً
ويم دال
حصائياً
ويم دال

حصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )99عند مستوى داللة  ،2.00 =0.05عند مستوى داللة 2.66 =0.01

يهبين من الجدول السابق أن ال هوجهد فهموق ذات دالله حصهائي بهين مهوسهط هقهديمات المهدمبين ومهوسهط
هقديمات المدمبات ظلا جميع مجاالت اسهبان اإلدامة اإللكهموني  ،مما يعني أن أفماد العين لهديمع هقهديمات مهقامبه

لوا ع اإلدامة اإللكهموني هبعاً للجنس .ويذا ما يهفق مع ما جاوت ب دماس ( االظوم ،)2012 ،ودماس ( السميمي،

 ،)2009ود امس ه ( الف هما ، )2008 ،ود امس ه (الهمههاع )2007 ،وهمهل ه

الفموق لصالل الذكوم

مههع د امس ه ( ملههو  )2010 ،حيههل كانههت

ويعزى السبب في ذلك إلى:

 -1هشاب الممو

البيئي والفي يقي في مماك الهدمير في الجامعات لكال النوظين.

 .2الدومات واللقاوات وومش العمل الهي هنفذيا دائمة الهعليع المسهمم هشمل الذكم والنبا .
 .3المماع الموكل والسالير الهدميبي واسهمداع اإلدامة اإللكهموني هشمل الذكم واالنبا .
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الفرضية الثانية:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات تقــدير أفـراد العينــة فــي مؤسســات التعلــيم العــالي
بمحافظات غزة لواقع اإلدارة اإللكترونية تعزى للمؤهل العلمي (بكالوريوس -دراسات عليا)

وللهحقههق مههن يههذه الفمضههي همههت المقامنه بههين مهوسههط دمجههات مجموظه المؤيههل العلمههي بكههالوميوس (ن=

 )40ومهوسههط دمجههات مجموظه المؤيههل العلمههي د امسههات ظليهها (ن=  )61ظلهها اسهههبان اإلدامة اإللكهمونيه موضههوع
الد امسه باسهههمداع امهبههام (ت) للفههموق بههين مهوسههطات دمجههات ظينهههين مسهههقلهين ،واسهههمدع الباحههل يههذا االمهبههام
اإلحصههائي البههامامهمي بسههبر اظهداليه هو يههع الههدمجات فههي كههل مههن مجمههوظهي الهطبيههق ،ضههاف لهها أن ظههدد أفهماد

العين ي يد ظن بالبين فمداً (ظالع ،)210 :2005 ،والجدول الهالي يبين ذلس:
جدول ()31.5

امهبام (ت) للفموق بين مهوسطي هقديمات المدمبين لإلدامة اإللكهموني هع ى للمؤيل العلمي 
االستبيان

التخطيطاإللكتروني

التنظيماإللكتروني

اإلشرافوالمتابعةاإللكترونية

الرقابةاإللكترونية

الدرجةالكلية

المتغير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

بكالوميوس

35.58

5.63

دماسات ظليا

35.92

5.64

بكالوميوس

36.10

5.72

دماسات ظليا

35.11

5.89

بكالوميوس

32.65

4.84

دماسات ظليا

31.90

5.48

بكالوميوس

30.50

3.48

دماسات ظليا

29.34

4.33

بكالوميوس

134.83

16.28

دماسات ظليا

132.28

18.45

قيمة (ت)

مستوى الداللة

0.299

ويم دال حصائياً

0.832

ويم دال حصائياً

0.702

ويم دال حصائياً

1.414

ويم دال حصائياً

0.710

ويم دال حصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )99عند مستوى داللة  ،2.00 =0.05عند مستوى داللة 2.66 =0.01

يهبين من الجدول السابق أن ال هوجد فموق ذات دالل حصائي بين مهوسهط هقهديمات المهدمبين مهن حمله

المؤيل بكالوميوس ومهوسط هقديمات المدمبين مهن حمله المؤيهل د امسهات ظليها ظلها جميهع مجهاالت اسههبان اإلدامة

اإللكهموني والدمج الكلي  ،مما يعني أن أفماد العين لديمع هقديمات مهقامب لإلدامة اإللكهموني هبعاً للمؤيل العلمي.
ويمهل

ويذا ما يهفق مع ما جاوت ب دماس (شلبي ،)2011 ،ودماس ( السميمي ،)2009،ود امسه (الفهما)2008،
مع دماس (ملو  )2010 ،الهي كانت الفموق فيمها لصهالل الد امسهات العليها ،ويعه ى السهبر فهي ذلهس لها

المبمة الهي اكهسبما حمل البكالوميوس من ظملمع كفيل بهقميهر آمائمهع مهن آماو حمله الد امسهات العليها حهول اإلدامة

اإللكهموني .
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الفرضية الثالثة:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات تقــدير أفـراد العينــة فــي مؤسســات التعلــيم العــالي
بمحافظات غزة لواقع اإلدارة اإللكترونية تعزى للجامعة (األزهر – اإلسالمية – األقصى).

وللهحقق من يذه الفمضي ههع جهماو هحليهل الهبهاين الحهادي لفحهص أبهم الجامعه (ال يهم – اإلسهالمي –

ال صا) ظلا اإلدامة اإللكهموني

من وجم نمم المدمبين ،والجدول الهالي يبين ذلس:
جدول ()32.5

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات المدربين لإلدارة اإل لكترونية تعزى لمتغير
الجامعة
المتغير
التخطيط
اإللكتروني

التنظيماإللكتروني

اإلشرافوالمتابعة
اإللكترونية

الرقابةاإللكترونية

الدرجةالكلية

درجات

متوسط
1.50

32.10

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموظات

3.00

2

دامل المجموظات

3146.21

98

المجموع

3149.21

100

بين المجموظات

111.08

2

55.54

دامل المجموظات

3268.16

98

33.35

المجموع

3379.25

100

بين المجموظات

5.14

2

2.57

دامل المجموظات

2722.90

98

27.78

المجموع

2728.04

100

بين المجموظات

38.65

2

19.32

دامل المجموظات

1591.39

98

16.24

المجموع

1630.04

100

بين المجموظات

305.23

2

152.61

دامل المجموظات

30623.45

98

312.48

المجموع

30928.67

100

الحرية

المربعات

قيمة ف

0.047

1.665

0.092

1.190

0.488

مستوى
الداللة

ويم دال

حصائياً

ويم دال
حصائياً
ويم دال
حصائياً
ويم دال
حصائياً
ويم دال
حصائياً

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )98 ،2عند مستوى داللة  ،3.15 =0.05وعند مستوى داللة 4.98 =0.01

يهبههين مههن الجههدول السههابق أن ه ال هوجههد فههموق ذات دالل ه حصههائي فههي جميههع المجههاالت والدمج ه الكلي ه

السهههبان اإلدامة اإللكهموني ه هبع هاً لمهايههم الجامع ه لف ه امد العين ه أي أن أف هماد العين ه لههديمع هقههديمات مهقامب ه لههإلدامة

اإللكهموني هبعاً للجامع الهي يعملون بما .ويع ى السبر في ذلس لا أن الجامعات في محافمات و ة هقميباً ههبع
نفس السياس الهعليمي مع االمهال

في حجع ومصدم الهمويل ،كما أنمها ههوفم نفهس مهطلبهات اإلدامة اإللكهمونيه

من حيل الممامسات والمشامك المعمفي  ،والهسويق .ويذا ما يهفق مع ما جاوت ب دماس ( المصمي)2007 ،
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الفرضية الرابعة:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات تقــدير أفـراد العينــة فــي مؤسســات التعلــيم العــالي

بمحافظات غزة لواقع اإلدارة اإللكترونية تعزى لمتغير سنوات الخدمة (أقل من 5سنوات 10 -5 ،سننوات ،أكثنر
من  10سنوات) .
وللهحقق من يذه الفمضي هع جماو هحليل الهباين الحادي لفحص أبم سنوات المدم (أ ل من  5سنوات،

10-5

سنوات ،أكبم من

10

سهنوات) ظلها اإلدامة اإللكهمونيه لهدى أفهماد العينه  ،والجهدول الههالي يبهين يمه امهبهام

( ) ومسهوى الدالل للفموق بين المهوسطات:
جدول ()33.5
يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات المدربين لإلدارة اإللكترونية تعزى لسنوات
الخدمة
المتغير
التخطيط
اإللكتروني

التنظيماإللكتروني

اإلشرافوالمتابعة
اإللكترونية

الرقابةاإللكترونية

الدرجةالكلية

درجات

متوسط

23.99
31.65

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموظات

47.98

2

دامل المجموظات

3101.22

98

المجموع

3149.21

100

بين المجموظات

87.00

2

43.50

دامل المجموظات

3292.25

98

33.59

المجموع

3379.25

100

بين المجموظات

21.55

2

10.78

دامل المجموظات

2706.49

98

27.62

المجموع

2728.04

100

بين المجموظات

53.16

2

26.58

دامل المجموظات

1576.88

98

16.09

المجموع

1630.04

100

بين المجموظات

775.37

2

387.69

دامل المجموظات

30153.30

98

307.69

المجموع

30928.67

100

الحرية

المربعات

قيمة ف

0.758

1.295

0.390

1.652

1.260

مستوى
الداللة

ويم دال
حصائياً
ويم دال
حصائياً
ويم دال
حصائياً
ويم دال
حصائياً
ويم دال

حصائياً

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )98 ،2عند مستوى داللة  ،3.15 =0.05وعند مستوى داللة 4.98 =0.01

يهبين من الجدول السابق أن ال هوجد فموق ذات دالل حصائي ظلا جميع المجاالت والدمج الكلي

السهبان اإلدامة اإللكهموني هبعاً لمهايم سنوات المدم لفماد العين  .أي أن أفماد العين لديمع هقديمات مهقامب

لإلدامة اإللكهموني هبعاً لسنوات المدم الهي يعملون بما .ويذا ما يهفق مع ما جاوت ب دماس (الظوم،)2012 ،
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ودماس (ملو  ،)2010،ودماس ( السميمي ،)2009،ودماس ( الفما ،)2008 ،ودماس ( الهماع ،)2007 ،ويع ى

السبر في ذلس لا :

 .1المدمبون جميعمع يمامسون الدومات الهدميبي وومش العمل الهي هنفذيا دائمة الهعليع المسهمم بكل هقنياهما.
 .2الهعليمات اإلدامي اإللكهموني همعمع ظلا جميع المدمبين ،وبالهالي هكون الهعليمات اإلدامي واحدة لجميع
المدمبين باض النمم ظن سنوات المدم .

الفرضية الخامسة:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات تقــدير أفـراد العينــة فــي مؤسســات التعلــيم العــالي

بمحافظات غزة لواقع اإلدارة اإللكترونيـة تعـزى لمتغيـر العمـر (أقنل منن  30سننة –  30و أقنل منن  40 -40و
أقل من  -50أكثر من  50سنة) .
وللهحقق من يذه الفمضي هع جماو هحليهل الهبهاين الحهادي لفحهص أبهم العمهم (أقي مين  30سينة –  30و أقي
من  40 -40و أقي مين  -50أكثير مين  50سهن ) ظلها اإلدامة اإللكهمونيه
الهالي يبين ذلس:

مهن وجمه نمهم المهدمبين ،والجهدول

جدول ()34.5

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات المدربين لإلدارة اإللكترونية تعزى لمتغير العمر
المتغير
التخطيط
اإللكتروني

التنظيماإللكتروني

اإلشرافوالمتابعة
اإللكترونية

الرقابةاإللكترونية

الدرجةالكلية

درجات

متوسط

13.35
32.05

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموظات

40.05

3

دامل المجموظات

3109.15

97

المجموع

3149.21

100

بين المجموظات

52.54

3

17.51

دامل المجموظات

3326.71

97

34.30

المجموع

3379.25

100

بين المجموظات

137.90

3

45.97

دامل المجموظات

2590.14

97

26.70

المجموع

2728.04

100

بين المجموظات

103.63

3

34.54

دامل المجموظات

1526.41

97

15.74

المجموع

1630.04

100

بين المجموظات

1209.53

3

403.18

دامل المجموظات

29719.14

97

306.38

المجموع

30928.67

100

الحرية

المربعات

قيمة ف

0.417

0.511

1.721

2.195

1.316

مستوى
الداللة

ويم دال
حصائياً
ويم دال
حصائياً
ويم دال

حصائياً

ويم دال

حصائياً

ويم دال
حصائياً

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )97 ،3عند مستوى داللة  ،2.76 =0.05وعند مستوى داللة 4.13 =0.01
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يهبههين مههن الجههدول السههابق أن ه ال هوجههد فههموق ذات دالل ه حصههائي فههي جميههع المجههاالت والدمج ه الكلي ه السهههبيان

اإلدامة اإللكهموني هبعاً لمهايم العمم لفماد العين أي أن أفماد العين لديمع هقديمات مهقامب لإلدامة اإللكهموني هبع ًا
للعمم الهي يعملون بما .ويذا ما يهفق مع دماس ( الهماع )2007 ،ويع ى السبر في ذلس لا أن المهدمبين الكبهم
ظم ه ام اسهههطاظوا ان يواكب هوا مهها يههو جديههد فههي اإلدامة اإللكهموني ه ممهها ادى لهها هقههامر اسهههجاباهمع مههن أف هماد العين ه

ال ل ظمما.

 .4نتائج السؤال الرابع:

الذي ينص على" :يل هوجد فموق ذات دالل حصائي ظند مسهوي الدالل ) (α≤ 0.05بهين مهوسهطات هقهديمات

أفماد العين

لوا ع البمامج الهدميبي في مؤسسات الهعليع العالي بمحافمات و ة هع ى لمهايمات الدماس  (:الجهنس،

المؤيل العلمي ،الجامع  ،سنوات المدم  ،العمم)" ؟

ولإلجاب ظن يذا السؤال هع صياو مجموظ من الفمضيات ،فيما يلي الهحقق منما:

الفرضية االولى:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات أفـراد العينــة لواقــع بـرامج التــدريب تعــزى لمتغيــر

الجنس (ذكور -إناث) .

وللهحقق من يذه الفمضي همت المقامن بين مهوسط دمجات الذكوم (ن=  )69ومهوسط دمجات اإلنال (ن=

 )32ظلا اسهبيان لبمامج الهدمير موضوع الدماس باسهمداع امهبام (ت) للفموق بين مهوسطات دمجات

ظينهين مسهقلهين ،واسهمدمت الباحب يذا االمهبام اإلحصائي البامامهمي بسبر اظهدالي هو يع الدمجات في

كل من مجموظهي الهطبيق ،ضاف لا أن ظدد أفماد العين ي يد ظن بالبين فمداً (ظالع،)210 :2005 ،
جدول ()35.5

والجدول الهالي يبين ذلس:

امهبام (ت) للفموق بين مهوسطي هقديمات المدمبين لبمامج الهدمير هع ى للجنس
االستبيان

فعاليةوجودةبرامجالتدريب

آلياتبرامجالتدريب

مالءمةبرامجالتدريب

الدرجةالكلية

المتغير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المساظدين
اإلنال

38.29

3.55

38.63

5.05

الذكوم
المساظدين
اإلنال

53.29

4.71

52.97

7.64

الذكوم
المساظدين
اإلنال

47.61

6.02

49.03

6.03

الذكوم

139.19

12.03

140.63

17.29

الذكوم

المساظدين
اإلنال

قيمة (ت)
0.384
0.259
1.105
0.484

مستوى
الداللة

ويم دال
حصائياً
ويم دال

حصائياً

ويم دال
حصائياً
ويم دال
حصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )99عند مستوى داللة  ،2.00 =0.05عند مستوى داللة 2.66 =0.01
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يهبين من الجدول السابق أن ال هوجهد فهموق ذات دالله حصهائي بهين مهوسهط هقهديمات المهدمبين ومهوسهط

هقههديمات المههدمبات ظلهها جميههع مجههاالت اسهههبان بهمامج الهههدمير ،ممهها يعنههي أن أفهماد العينه لههديمع هقههديمات مهقامب ه

لب همامج الهههدمير هبع هاً للجههنس .ويههذا مهها يهفههق مههع مهها جههاوت ب ه د امس ه (الههدويس )2013 ،ود امس ه (سههعدي )2005،
ويمهل

مع دماس (فطيس )2004،الهي كانت الفموق فيما لصالل اإلنال ،و د يع ى السبر في ذلس لا أن أفماد

العينه مممهها كههان جنسههمع ينمههمون لهها بهمامج الهههدمير كههأداة لهطههويم المسههام الههوميفي ،كمهها انمههع يمضههعون لههنفس
واظد العمل ،ونفس بيئ الهدمير.

الفرضية الثانية:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات أفـراد العينــة لواقــع بـرامج التــدريب فــي مؤسســات

التعليم العالي بمحافظات غزة تعزى للمؤهل العلمي (بكالوريوس -دراسات عليا) .

وللهحقههق مههن يههذه الفمضههي همههت المقامنه بههين مهوسههط دمجههات مجموظه المؤيههل العلمههي بكههالوميوس (ن=
 )40ومهوسههط دمجههات مجموظ ه المؤيههل العلمههي د امسههات ظليهها (ن=  )61ظلهها اسهههبيان لب همامج الهههدمير موضههوع

الدماس باسهمداع امهبام (ت) للفموق بين مهوسطات دمجهات ظينههين مسههقلهين ،واسههمدمت الباحبه يهذا االمهبهام

اإلحصههائي البههامامهمي بسههبر اظهداليه هو يههع الههدمجات فههي كههل مههن مجمههوظهي الهطبيههق ،ضههاف لهها أن ظههدد أفهماد

العين ي يد ظن بالبين فمداً (ظالع ،)210 :2005 ،والجدول الهالي يبين ذلس:
جدول ()36.5

اختبار (ت) للفروق بين متوسطي تقديرات المدربين لبرامج التدريب تعزى للمؤهل العلمي
االستبيان

فعاليةوجودةبرامجالتدريب

آلياتبرامجالتدريب

مالءمةبرامجالتدريب

الدرجةالكلية

المتغير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

بكالوميوس

39.10

3.88

دماسات ظليا

37.93

4.14

بكالوميوس

53.25

6.12

دماسات ظليا

53.15

5.56

بكالوميوس

49.85

6.37

دماسات ظليا

46.89

5.54

بكالوميوس

142.20

14.67

دماسات ظليا

137.97

13.11

قيمة (ت)
1.417
0.087
2.479
1.513

مستوى
الداللة

ويم دال
حصائياً
ويم دال

حصائياً

دال ظند
0.05
ويم دال
حصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )99عند مستوى داللة  ,2.00 =0.05عند مستوى داللة 2.66 =0.01

يهبين من الجدول السابق أن ال هوجد فموق ذات دالل حصائي بين مهوسهط هقهديمات المهدمبين مهن حمله

المؤيههل بكههالوميوس ومهوسههط هقههديمات المههدمبين مههن حمل ه المؤيههل د امسههات ظليهها ظلهها مجههالي فعالي ه وجههودة ب همامج

الهههدمير وآليههات بهمامج الهههدمير والدمجه الكلي ه السهههبان ب همامج الهههدمير ،ممهها يعنههي أن أف هماد العينه لههديمع هقههديمات
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مهقامب لبمامج الهدمير هبعاً للمؤيل العلمي ظلا يذه المجاالت .ويهذا مها يهفهق مهع مها جهاوت به د امسه ( الهدويس،
 ،)2013ود امسه ( المطيههمي ،)2009 ،ود امس ه (سههعدي  ،)2005 ،ود امس ه ( فطههيس )2004،فههي حههين هوجههد فههموق
ذات دالل حصائي ظند مسهوى دالل  0.05بين مهوسط هقديمات المدمبين من حمل المؤيل بكالوميوس ومهوسهط
هقديمات المدمبين من حمل المؤيل دماسات ظليا ظلا مجال مالوم بهمامج الههدمير ،وكانهت الفهموق لصهالل حمله

المؤيل العلمي بكالوميوس ،ويع ى السبر في ذلس لا أن نممة حمل البكالوميوس لمالوم بمامج الههدمير همهله

ظن حمل الشمادات العليا وذلس بحكهع أن حمله الد امسهات العليها هد هعمضهوا لبيئهات هدميبيه أكبهم حدابه ومعاصهمة

بحكع دماسهمع.

الفرضية الثالثة:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات أفـراد العينــة لواقــع بـرامج التــدريب فــي مؤسســات

التعليم العالي بمحافظات غزة تعزى للجامعة (األزهر – اإلسالمية – األقصى) .

وللهحق ههق م ههن ي ههذه الفمض ههي ه ههع جه هماو هحلي ههل الهب ههاين الح ههادي لفح ههص أب ههم الجامعه ه (ال ي ههم – اإلس ههالمي –

ال صا) ظلا اسهبان لبمامج الهدمير من وجم نمم المدمبين ،والجدول الهالي يبين ذلس:
جدول ()37.5

يبين نهائج هحليل الهباين الحادي لمعمف الفموق بين مهوسطات هقديمات المدمبين لبمامج الهدمير هع ى لمهايم
الجامع

المتغير
فعاليةوجودة
برامجالتدريب

آلياتبرامج
التدريب

مالءمةبرامج
التدريب

الدرجةالكلية

درجات

متوسط
5.75

16.72

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموظات

11.51

2

دامل المجموظات

1638.65

98

المجموع

1650.16

100

بين المجموظات

65.72

2

32.86

دامل المجموظات

3253.71

98

33.20

المجموع

3319.43

100

بين المجموظات

120.42

2

60.21

دامل المجموظات

3513.23

98

35.85

المجموع

3633.64

100

بين المجموظات

374.40

2

187.20

دامل المجموظات

18770.77

98

191.54

المجموع

19145.17

100

الحرية

المربعات

قيمة ف

0.344

0.990

1.679

0.977

مستوى
الداللة

ويم دال
حصائياً
ويم دال
حصائياً
ويم دال

حصائياً

ويم دال

حصائياً

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )98 ،2عند مستوى داللة  ،3.15 =0.05وعند مستوى داللة 4.98 =0.01
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يهبههين مههن الجههدول السههابق أن ه ال هوجههد فههموق ذات دالل ه حصههائي فههي جميههع المجههاالت والدمج ه الكلي ه

السهههبان وا ههع بهمامج الهههدمير هبعهاً لمهايههم الجامعه لفهماد العينه أي أن أفهماد العينه لههديمع هقههديمات مهقامبه لبهمامج

الهدمير هبعاً للجامع الهي يعملون بما .ويع ى السبر في ذلس لا:

 .1الجامعات في محافمات و ة لديما منموم مهكامل موحدة وممك ي لما ذات السياس والممجعي وآلي
اإلش ام

والمهابع وهعمض هقميبا نفس البمامج الهدميبي بوسائل ممهلف .

 .2د يقوع المدمبون بهدمير نفس الدومات الهدميبي وومش العمل في أكبم من جامع .
الفرضية الرابعة:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات أفـراد العينــة لواقــع بـرامج التــدريب فــي مؤسســات

التعليم العالي بمحافظات غزة تعزى لسنوات الخدمة (أقل من 5سنوات 10 -5 ،سنوات ،أكثر من  10سنوات).
وللهحقق من يذه الفمضي هع اسهمداع هحليل الهباين الحادي لفحص أبم سنوات المدم (أ ل من

 10سنوات ،أكبم من

10

5

سهنوات-5 ،

سنوات) ظلا اسهبان لبمامج الهدمير لدى أفماد العين  ،والجدول الهالي يبين يمه امهبهام

( ) ومسهوى الدالل للفموق بين المهوسطات:

جدول ()38.5

يبين نهائج هحليل الهباين الحادي لمعمف الفموق بين مهوسطات هقديمات المدمبين لبمامج الهدمير هع ى لسنوات
المدم

المتغير
فعاليةوجودة
برامجالتدريب

آلياتبرامج
التدريب

مالءمةبرامج
التدريب

الدرجةالكلية

درجات

متوسط
4.48

16.75

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموظات

8.96

2

دامل المجموظات

1641.20

98

المجموع

1650.16

100

بين المجموظات

7.73

2

3.86

دامل المجموظات

3311.70

98

33.79

المجموع

3319.43

100

بين المجموظات

36.36

2

18.18

دامل المجموظات

3597.29

98

36.71

المجموع

3633.64

100

بين المجموظات

56.20

2

28.10

دامل المجموظات

19088.97

98

194.79

المجموع

19145.17

100

الحرية

المربعات

قيمة ف

0.268

0.114

0.495

0.144

مستوى
الداللة

ويم دال
حصائياً
ويم دال
حصائياً
ويم دال
حصائياً
ويم دال
حصائياً

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )98 ،2عند مستوى داللة  ،3.15 =0.05وعند مستوى داللة 4.98 =0.01
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يهبين من الجدول السابق أن ال هوجد فموق ذات دالل حصائي ظلا جميع المجاالت والدمج الكلي

السهبيان بمامج الهدمير هبعاً لمهايم سنوات المدم لفماد العين  .أي أن أفماد العين لديمع هقديمات مهقامب لبمامج

الهدمير هبعاً لسنوات المدم الهي يعملون بما .ويذا ما يهفق مع ما جاوت ب دماس ( الس ام ،)2010 ،
ودماس (سعدي  ،)2005 ،ودماس ( فطيس .)2004 ،و د يع ى السبر في ذلس أن سنوات المدم ليست شمطا
لهقييع بمامج الهدمير ،فقد هكون المبمة المكهسب نهيج لكبمة الهدمير في فهمة مني صيمة ،هوا ي نفس المبمة في

مدة أطول وذلس نه يج لبعض العوامل مبل (ظدد الدومات ،بيئ الهدمير ،ظدد المهدمبين ،القدمة ظلا الهقييع

العلمي)

الفرضية الخامسة:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات أفـراد العينــة لواقــع بـرامج التــدريب فــي مؤسســات

التعليم العالي بمحافظات غزة تعزى للعمر (أقل من  30سننة –  30و أقنل منن  40 -40و أقنل منن  -50أكثنر
من  50سنة).
وللهحقق من يذه الفمضي هع جماو هحليل الهباين الحادي لفحص أبم العمهم (أق مين  30سينة –  30و
أق من  40 -40و أق من  -50أكثر مين  50سينة) ظلها لبهمامج الههدمير مهن وجمه نمهم المهدمبين ،والجهدول
الهالي يبين ذلس:

جدول ()39.5

يبين نهائج هحليل الهباين الحادي لمعمف الفموق بين مهوسطات هقديمات المدمبين لبمامج الهدمير هع ى لمهايم العمم
المتغير
فعاليةوجودة
برامجالتدريب

آلياتبرامج
التدريب

مالءمةبرامج
التدريب

الدرجةالكلية

درجات

متوسط

24.28
16.26

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموظات

72.85

3

دامل المجموظات

1577.31

97

المجموع

1650.16

100

بين المجموظات

139.60

3

46.53

دامل المجموظات

3179.82

97

32.78

المجموع

3319.43

100

بين المجموظات

208.18

3

69.39

دامل المجموظات

3425.46

97

35.31

المجموع

3633.64

100

بين المجموظات

969.85

3

323.28

دامل المجموظات

18175.32

97

187.37

المجموع

19145.17

100

الحرية

المربعات

قيمة

مستوى

1.49

ويم دال

ف

3

الداللة

حصائياً

1.42

ويم دال

0

حصائياً

1.96

ويم دال

5

حصائياً

1.72

ويم دال

5

حصائياً

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )97 ،3عند مستوى داللة  ،2.76 =0.05وعند مستوى داللة 4.13 =0.01
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يهبههين مههن الجههدول السههابق أن ه ال هوجههد فههموق ذات دالل ه حصههائي فههي جميههع المجههاالت والدمج ه الكلي ه

السهبيان بمامج الهدمير هبعاً لمهايم العمم لفماد العين  .أي أن أفماد العين لهديمع هقهديمات مهقامبه لبهمامج الههدمير

هبعاً للعمم .ويذا ما يهفق مع ما جاوت ب دماس ( الدويس ،)2013 ،ود امسه ( فطهيس )2004 ،و هد يعه ى السهبر
في ذلس لا أن ظدد سنوات العمم ممهبط بالمدم  ،فطالمها انه لهع هوجهد فهموق لصهالل سهنوات المدمه فلهن يكهون

يناس فموق لصالل سنوات العمم ،كما أن الفهماد ال هل ظمه ام هد اسههطاظوا الوصهول لها نفهس المسههوى مهن هقيهيع

وا ع بمامج الهدمير.

 .5نتائج السؤال الخامس:

ينص على :هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجة تقدير أفراد العينة لواقع اإلدارة اإللكترونية
ودرجة تقديرهم لبرامج التدريب في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة ؟

لإلجاب ه ظههن يههذا الس هؤال ،هههع حسههار معههامالت االمهبههاط بههين دمج ه كههل مههن اإلدامة اإللكهموني ه بأبعههاده
ودمجه الكلي  ،وبمامج الهدمير بأبعاده ودمجه الكلي  ،والجدول الهالي يبين ذلس:
جدول ()40.5

يبين معامل االرتباط بين اإلدارة اإللكترونية وبرامج التدريب
برامج التدريب
اإلدارة اإللكترونية

التخطيط

اإللكتروني
التنظيم اإللكتروني
اإلشراف والمتابعة
اإللكترونية

الرقابة اإللكترونية
الدرجة الكلية

الستبانة اإلدارة

الدرجة الكلية

فعاليةوجودة
برامجالتدريب

آلياتبرامج
التدريب

مالءمةبرامج
التدريب

الستبانة برامج

**0.372

**0.336

*0.212

**0.341

**0.320

**0.304

*0.222

**0.317

**0.405

**0.374

**0.322

**0.415

**0.569

**0.603

**0.450

**0.614

**0.476

**0.457

**0.340

التدريب

**0.478

اإللكترونية

** ≤ 0.01
* ≤ 0.05
قيمة (ر) الجدولية عند (د.ح=  )99عند مستوى داللة  ,0.205 =0.05وعند مستوى داللة 0.267 =0.01
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يبين الجدول السابق:

 -وجههود ظال ه موجبه داله حصههائياً ظنههد مسهههوى  ،0.01ومسييتوى  0.05بههين جميههع المجههاالت والدمجه الكليه

السهبان اإلدامة اإللكهموني من ناحي وبين بمامج الهدمير بمجااله ودمجه الكليه  ،حيهل بله معامهل االمهبهاط

بين الدمجهين  0.478ويي ظال امهباطي موجب .

 هممههم النهههائج فههي مصههفوف االمهبههاط أن ينههاس ظال ههات امهباطيه داله حصههائيا ظنههد مسهههوى دالله  0.05بههينجميع أ وا المجاالت في اسهبانهي الدماس  ،حيل أن القيم االحهمالي لكل معامل امهباط أ ل  0.05كما يو

مبههين فههي جههدول م ههع ( .)40.5ويوضههل الجههدول أن مصههفوف االمهبههاط بههين مجههالي الم ابه اإللكهمونيه وآليههات
بمامج الهدمير جاوت في الممهب الولي حيل بل معامل امهباط بيمسون .0.603

وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1مهابع اإلدامة لعمل المدمبين وحمصما ظلا الم اب اإللكهموني ضمن معاييم الجودة ودظمما لهحقيق ذلس.
 .2هوافم المبمة الكافي لدى المدمبين فيما يهعلق بآليات بمامج الهدمير.

 .3ايهماع دائمة الهعليع المسهمم بهشايل المدمبين المؤيلين ،واظطاويع الهقييع الكافي بعد الهدمير.
 .4المدمبون يع أكبم الفئات همبالً للم اب اإللكهموني .
.5ايهماع اإلدامة بهحقيق اليدا

والهقييع المسهمم وهطويم آليات الهدمير

كذلس يوضل الجدول أن مصفوف االمهباط بين مجالي مصادم الهمطيط اإللكهموني و مالوم بمامج الهدمير
جاوت في الممهب الميمة حيل بل معامل امهباط بيمسون . 0.212
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .1هقليص مصادم الدظع لدائمة الهعليع المسهمم وظدع كفاي المي اني الممصص لهلبي جميع مسهل مات
واحهياجات الهدمير.

 .2ل ايهماع اإلدامة بالهمطيط للهدمير ،أو وضع مط مكهوب ممهبط بذلس.

 .3كبمة االسهمالس من بل المدمبين والمهدمبين لألدوات والمواد واإللكهمونيات وظدع القدمة ظلا سد يذا
االسهمالس في مل الضائق المالي الهي همم بما الجامعات.

 .4ل المهابع والصيان الدومي لألجم ة وهصليل االظطال الفني أوالً بأول.

153

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة ،توصي الباحثة بما يلي:
 -1ضمومة أن هقوع الجامعات بإنشاو دامة ماص بالهدمير والهنمي البشمي هعنا بهطويم العاملين ظلا
اسهمداع اإلدامة اإللكهموني وهطبيقاهما.

 -2الهنسيق مع مؤسسات هدميبي مهمصص
المبمات.

دامل الوطن ومامج لعقد دومات هدميبي مشهمك وهبادل

 -3ضمومة االله اع بهقييع البمامج الهدميبي باسهمداع أسالير مهنوظ  ،والهأكيد ظلا أيمي دماس أبم الهدمير.
 -4ضمومة االمهقاو بمسهوى الهمطيط واإلش ام
ومهابعهما.

اإللكهموني ،ومماظاة ظامل الو ت في هنفيذ المطط الهدميبي

 -5هوفيم الدظع المادي والمعنوي للهعليع المسهمم ،ومبط الهدمير بالحواف باظهبامه الداة المئيس للهاييم
والهطويم.

 -6العمل ظلا هلبي الحاجات الهدميبي للعاملين ومبطما بالمسام الوميفي لكهمونيا.

 -7اسهقطار الكفاوات المدمب والمهمي ة من مدمبين ومبماو هصميع وهطويم البمامج اإللكهموني
مجال اإلدامة اإللكهموني .

وفنيين في

 -8نشم الوظي بأيمي هطبيق اإلدامة اإللكهموني واالسهعان بالميئات االسهشامي والوكاالت المهمصص
لهطويم مسهوى المدمات في الهعليع المسهمم بالجامعات.

 -9هوحيد اإلجماوات اإلدامي والهدميبي المسهمدم في هطبيق اإلدامة اإللكهموني  ،ومبطما باحهياجات
المدمبين.

مقترحات الدراسة:

تقترح الباحثة ،القيام بالدراسات التالية:
 -1وا ع اإلدامة اإللكهموني في الجامعات الفلسطيني وظال هما بجودة حياة العمل.
 -2وا ع الهدمير في الجامعات الفلسطيني وظال ه بالمي ة الهنافسي .

 -3جودة الهدمير في الجامعات الفلسطيني وظال ه باهجايات العاملين نحو مدم المجهمع.
 -4هطويم اإلدامة اإللكهموني في مؤسسات الهعليع العالي في ضوو المبمات العالمي
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المراجع
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القمآن الكميع.

قائمة المراجع

أوالً :المراجع العربية:

 .1أبو سبت ،صهبمي ( :)2005تقيـيم دور نظـم المعلومـات اإلداريـة فـي صـنع القـ اررات اإلداريـة فـي الجامعـات
الفلسطينية في قطاع غزة ،مسال ماجسهيم ،سع دامة الظمال ،الجامع اإلسالمي  ،و ة ،فلسطين.

 .2ابو سنين  ،المنجي(: )2006العالم العربي دخل القرن الحادي والعشرين مثقل بسبعين مليون أمي معظمهم
من النساء .مجل الوظي اإلسالمي العدد 2006-12-23 ،239

 .3أبههو شههيم  ،نههادم( :)2010إدارة المـوارد البشــرية –إطــار نظــري وحــاالت عمليــة ،دام صههفاو للنشههم والهو يههع،
الطبع الولا ،ظمان ،المدن.

 .4أبو ف  ،يدي منصوم مليف ( :)2003أثر تحديد االحتياجات التدريبية للمصارف التجارية الليبية على كفاءة
وفاعلية البرامج التدريبية ،مسال ماجسهيم ويم منشومة ،جامع آل البيت ،دامة أظمال.

 .5البمي ،أحمد و آمهمون( :)2006العوامل الحاكمة فـي نجـاح تطبيـق الحكومـة االلكترونيـة ،مجله مسههقبل
الهمبي العمبي  ،المجلد ، 12العدد. 40

 .6السممي،ظلي بن سعد (  :)2010تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة المدرسـية ومتطلبـات تطويرهـا مـن
وجهــة نظــر مــديري المــدارس الثانويــة بمدينــة الريــاض ،مسههال ماجسهههيم ،جامع ه االمههاع محمههد بههن سههعود

السعودي .

 .7الظوم ،مشا ( :)2012درجة ممارسة مديري المدارس بوكالة الغوث لإلدارة اإل لكترونيـة وعالقتهـا بتفـويض
السلطة ،مسال ماجسهيم ويم منشومة ،الجامع اإلسالمي  ،و ة ،فلسطين.

 .8الوا ،حسان ( :)2002البحث التربوي وعناصره ،مناهجه وأدواته ،ط ،4الجامع اإلسالمي  ،و ة.

 .9آل بشم ،صالل فايع( :)2003تقييم برامج التدريب في شركة سابك وأثرهـا علـى أداء العـاملين ،جامعه آل
البيت ،مسال ماجسهيم ويم منشومة .
.10

اإلماع أبو حنيفه النعمهان بهن بابهت (( :)1962كتـاب العلـم) ،تحقيـق صـفوة السـقا ،المسهند ،ط ،1حلهر،

مكهب مبيع.

.11

بمش ،فو ي ( :)2007االدارة االلكترونية في كليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية فـي ضـوء

.12

بمنههوطي ،سههعاد ( :)2007ادارة المـــوارد البشـــرية ،ادامة أف هماد ،دام وائههل للنشههم ،الطبع ه الباني ه  ،ظمههان،

التحوالت المعاصرة ،مسال ماجسهيم ويم منشومة ،كلي الهمبي  ،جامع أع القمى ،السعودي .

المدن.

.13

بههموكس ،جههل ،همجم ه  ،كهبههي ،ظبداالل ه ( :)2001قــدرات التــدريب والتطــويم:دليههل ظلمههي ،معمههد اإلدامة

العام  ،المياض.
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.14

بوكميش ،العلي( :)2001نظام تقييم أداء الموظفين في الوظيفة العامة بالجزائر ،دماس ميداني هحليلي ،

مسال ماجسهيم ،الجامع المدني  ،المدن.

.15
.16

هايلوم ،جوكس ،همجم  ،العممي ،مالد (:)1999التعليم المستمر ،دام الفاموق للنشم والهو يع،ظمان

الهكميههي ،سهعد و العهالق ،بشهيم( :)2002األعمـال االلكترونيـة  ,الطبعه الولها ،ظمهان ،دام المنهايج

للنشم و الهو يع

.17

الهماع،ظبهد ع بهن ظلهي ( :)2007اإلدارة االلكترونيـة كمـدخل للتطـوير اإلداري :دراسـة تطبيقيـة علـى

الكليـات التقنيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء الهيئـة التعليميـة والتدريبيـة ،مسهال ماجسههيم ،كليه الهمبيه  ،سهع
االدامة والهمطيط الهمبوي ،جامع أع القمى ،السعودي .

.18

هوفيق  ،ظبدالمحمن (  :) 2002العملية التدريبية  ،ط ، 2ممك المبمات الممني لإلدامة بميس ،القايمة،

مصم.

.19

الجامع ه اإلسههالمي ( :)2013تقريــر إدارة شــؤون تكنولوجيــا المعلومــات والعالقــات الخارجيــة ،الجامع ه

االسالمي  ،و ة ،فلسطين.

.20

الجمه هها الممك ه ه ي لإلحصه ههاو الفلسه ههطيني ( :)2009فلســـــطين اإلحصـــــاء الســـــنوي ،م ه ههع " ،"14ماع ع،

فلسطين.

.21

جهواد ،شهو ي و أبو يهد ،محمهد ميهم(  :)2006األبعـاد المسـتقبلية للحكومـة االلكترونيـة فـي األردن :

.22

حسنين ،محمد حامد ( :)2005تحديد االحتياجات التدريبية في القطاع العام األردني ودور معهد االدارة

.23

الحضممي ،أحمد( :)2008تصور مقترح لتطوير ادارة معاهد السلطان قابوس بسلطنة عمان فـي ضـوء

.24

مهاطم ،محمهد وجهالل ،ظبهد الانهي(  ،) 2002التعلـيم المسـتمر ،دام الفهاموق ،ممكه هطهويم اإلدامة

متطلبات النجاح ،المجل المدني في دامة الظمال ،المجلد ، 3العدد. 3

العامة في تأديبها ،مسال ماجسهيم ويم منشومة ،الجامع المدني  ،ظمان ،االمدن.
متطلبات االدارة االلكترونية ،مسال ماجسهيم ويم منشومة ،جامع ال يم ،مصم.

والهنمي .

.25

المط الهدميبي ( :)2006دائرة التنمية البشرية ،ممك نيو آدمن للهدمير ،القايمة ،مصم.

.26

ملهو  ،يمههان (  :)2010واقــع تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي المــدارس الحكوميــة الثانويــة فــي الضــفة

.27

المليفههات ،ظصههاع ظطهها ع ( :)2010تحديــد االحتياجــات التدريبيــة لضــمان فاعليــة الب ـرامج التدريبيــة،

الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات ،مسال ماجسهيم ،جامع النجاح ،نابلس ،فلسطين.
الطبع الولا ،دام صفاو للنشم والهو يع ،ظمان ،المدن.

.28

المهوالني  ،محمهد ظبهدالولي مسهعد ( :)2005أثرالتـدريب فـي تنميـة المـوارد البشـرية دراسـة تطبيقيـة

.29

داوود ،حسن طايم ( :)2008أمن شبكات المعلومات ،المياض ،معمد اإلدامة العام .

بالجهاز اإلداري للدولة – الجممومي اليمني أطموح دكهوماه  ،جامع النيلين ,اليمن.
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.30

الههدظيلج ،فو ي ه ( :)2005رؤيــة مســتقبلية لتطبيــق االدارة االلكترونيــة مــن وجهــة نظــر مشــرفات االدارة

.31

دوله  ،يلمههت ،همجم ه ،ظلي موسهها محمههد ( :) 1993المــدارس الشــعبية ونشــاطها الــدولي ،مجل ه هعلههيع

المدرسية بمدينة مكة المكرمة ،مسال ماجسهيم ويم منشومة ،كلي الهمبي  ،جامع أع القمى ،السعودي .
الكبام والهنمي  ،معمد الهعاون الدولي لالهحاد اللماني لهعليع الكبام ،العدد .23

.32

الدويس ،محمهد (" :)2013نموذج مقترح لربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي للعاملين بوزارة المالية

.33

ديههمي ،ايههد محمههد ( :)2011الســلوك التنظيمــي ،جامع ه ال م ههاو ،دام المسههيمة للنشههم والهو يههع ،ظم هان،

– غزة ،مسال ماجسهيم ،سع ادامة اظمال ،الجامع اإلسالمي  ،و ة ،فلسطين.

المدن.

.34
.35

مبابع  ،ظلي ( :)2003ادارة الموارد البشرية ،الطبع الولا ،دام صفاو للنشم والهو يع ،ظمان ،المدن.

مج ههاو محم ههود أب ههو ظ ههالع ( :)2011منــــاهج البحــــث فــــي العلــــوم النفســــية والتربويــــة ،ط ،6دام النش ههم

للجامعات ،القايمة.

.36
.37

مضوان ،مأفت( :)2004االدارة االلكترونية ،ممك المعلومات ودظع اهماذ القمام بمجلس الو ماو ،القايمة.

مفاي ،ظمم بهماييع ( :)2009تقويم تجربة مراكز محو األمية وتعليم الكبار فـي السـودان ,مسهال دكههوماه

ويم منشومة ،جامع ال ظيع ال يمي كلي الهمبي .

.38
.39

مواس ،يوس ( :)2007التسويق االلكتروني ,الطبع الولا ،دام وائل للنشم و الهو يع ،ظمان.

ال يههادات ،ظههادل ( :)2008اســتخدام شــبكة االنترنــت وتأثيرهــا علــى نظــم االتصــال فــي األردن ،أبحههال

اليمموس ،المجلد  ،19العدد  2ر ،االمدن.

.40
.41

ال يادي ،ظادل (:)2006ادارة المؤسسات البشرية ،مكهب ظين شمس ،القايمة ،مصم.

السههالع وصههالل ،مؤيههد وظههادل ( :)2002ادارة المـوارد البشــرية -مــدخل اســتراتيجي ،ظههالع الكهههر الحههديل

للنشم والهو يع ،ظمان ،المدن.

.42

السالمي ،ظالو)  :)2006اإلدارة االلكترونية ،دام وائل للنشم،ظمان ،المدن.

.44

السبيعي ،مناجي( :)2005امكانية تطبيق االدارة االلكترونية في االدارة العامـة للمـرور مـن وجهـة نظـر

.45

الس ام  ،مجر ( :)2010واقع عملية تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في المنظمات غير الحكومية

.46

سعدي  ،منصوم ( :)2005تقييم عملية التدريب للعاملين بالكليات التقنية في محافظات غزة من وجهـة

.47

السكامن  ،بالل ( :)2009التدريب االداري ،دام وائل للنشم ،الطبع الولا ،ظمان ،االمدن.

.43

( :)2008 ) )-------أتمتة المكاتب المتقدمة،الطبع الولا ،دام وائل للنشم ،ظمان ،المدن.

العاملين فيها ،مسال ماجسهيم ويم منشومة ،جامع ناي

العمبي للعلوع المني  ،السعودي .

بقطاع غزة ،مسال ماجسهيم ويم منشومة ،جامع ال يم ،و ة ،فلسطين.

نظر المتدربين ،مسال ماجسهيم ويم منشومة ،الجامع اإلسالمي  ،و ة ،فلسطين.

.48

سلسل الممي ون اإلدامي ( :)2007اإلدارة االلكترونية تطبيق عملي ،جامع القدس المفهوح  ،فلسطين.
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.49

الس ههميمي،مميع ( :)2009درجــــة تــــوافر متطلبــــات تطبيــــق اإلدارة اإللكترونيــــة فــــي المــــدارس الثانويــــة

.50

شهحادة ،ظهوض ( :)2000أمنيـة المعلومـات و تقنيـات التشـفير  ,الطبعه الولها ،دام الحامهد للنشهم

بمحافظات غزة وسبل التطوير ،مسال ماجسهيم ،الجامع اإلسالمي  ،كلي الهمبي  ،فلسطين.

والهو يع ،ظمان.

.51

الشمظي والطماون  ،مموة وهحسين ( :)2008استراتيجية التدريب وأثرها على أداء العاملين في الشـركات

المساهمة العامة الصناعية األردنية ،مسال ماجدسهيم ،مجل مؤه للبحول والدماسات ،مجل ظلمي محكمه ،
جامع مؤه  ،المدن

.52

الشمي  ،حمي شعبان(  :)2006مخاطر نظم المعلومات المحاسـبية اإللكترونيـة -دراسـة تطبيقيـة علـى

.53

شلبي ،جمانه (  :)2011واقع اإلدارة اإللكترونية في الجامعة اإلسالمية وأثرها على التطـور التنظيمـي،

المصارف العاملة في قطاع غزة ،مسال ماجسهيم ،سع ادامة الظمال ،الجامع اإلسالمي  ،و ة ،فلسطين.
مسال ماجسهيم ،الجامع اإلسالمي  ،و ة ،فلسطين.

.54

الشممي ،محمهد ( ،)2010االشراف االلكتروني مفهومه واهدافه واجراءاتـه التطبيقيـة ،وم ه ظمهل مقدمه

في لقاو مديمي ادامات االش ام

-2/3/2010

.55

الهمبوي المنعقد في محافم الحساو .المملك العمبي السعودي  .للفهمة 30/2

ص ههابم ،كام ههل ( :)2007إدارة المــــوارد البشــــرية وكفــــاءة األداء التنظيمــــي ،الطبعه ه الول هها ،المؤسسه ه

الجامعي للنشم والهو يع ،بيموت ،لبنان.

.56

الصههائ  ،ظمههود ( ،)2009واقـــع اســـتخدام االشـــراف االلكترونـــي فـــي ريـــاض األطفـــال مـــن وجهـــة نظـــر

المشــرفات التربويــات ،مسههال ماجسهههيم ويههم منشههومة ،كلي ه الهمبي ه  ،جامع ه اع القههمى ،مك ه المكمم ه  ،المملك ه
العمبي السعودي .

.57

الضافي ،محمد( :) 2006مهدى إمكانية تطبيق اإلدارة اال لكترونية في المديرية العامة للجوازات بمدينة

.58

الطعامنه  ،محمهد) :)2004دور الحكومـة االلكترونيـة فـي تحـديث منظمـات اإلدارة العامـة فـي الـوطن

.59

الطعاني ،حسن أحمد ( :)2002التدريب مفهومه ،فعاليته ،بناء البـرامج التدريبيـة ،دام الشهموق الطبعه

الرياض ,مسال ماجسهيم ويم منشومة ,جامع ناي

العمبي للعلوع المني  ،المملك العمبي السعودي .

العربي  ،مجل البحول الهجامي  ،كلي الهجامة – جامع ال ا يق ،المجلد ، 26العدد. 1
الولا ،ظمان ،المدن.

.60

( :)2010( )-----------التــدريب االداري المعاصــر ،الطبعه الولهها ،دام السههيمة للطباظ ه والنشههم

والهو يع ،ظمان ،المدن.

.61

العههاج  ،يمههار ( :)2011دور الثقافــة التنظيميــة فــي تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة ،مسههال ماجسهههيم ويههم

منشومة ،الجامع اإلسالمي  ،و ة.
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.62

ظامم ،طامق ظبد المؤو ( :)2007اإلدارة االلكترونية  :نماذج معاصرة ،الطبعه الولها ،دام السهحار

للنشم والهو يع ،القايمة.

.63

ظبد البا ي ،صالح الهدين ( :)2002االتجاهـات الحديثـة فـي ادارة المـوارد البشـرية،ط ،الممكه العهالمي،

القايمة.

.64

ظبههد الويههار ،ظلههي( :)1991التــدريب والتطــوير :مــدخل عملــي لفعاليــة األفـراد والمنظمــات ،معمههد اإلدامة

العام  ،المياض.

.65

ظدوان ،منيم كميها ( :)2011واقع سياسة االختيار والتعيين واثرها على المسار الـوظيفي للعـاملين فـي

.66

الع اوي ،نجع ( :)2009جودة التدريب اإلداري ،دام البا ومي العلمي للنشم والهو يع ،ظمان ،المدن.

المصارف العاملة في قطاع غزة ،مسال ماجسهيم ويم منشومة ،الجامع اإلسالمي  ،و ة.

.67

ظسها  ،ظبهد المعطهي محمهد(  :) 2000التـدريب وتنميـة المـوارد البشـرية) األسـس والعمليـات ( ،دام
يمان ،ظمان  -المدن.

.68

ظههالع ،صههالح الههدين محمههود ( :)2005األســـاليب اإلحصـــائية االســـتداللية فـــي تحليـــل بيانـــات البحـــوث

.69

ظليان ،مبحي مصطفا ( :)2008ادارة المعرفة ،جامع البلقاو الهطبيقي  ،دام صفاو ،ظمان ،المدن.

النفسية والتربوية واالجتماعية "البارامترية والالبارامترية" ،دام الفكم العمبي ،القايمة.

.70

العمهمي ،سهعيد بهن المعهال( ")2003المتطلبـات اإلداريـة و األمنيـة لتطبيـق اإلدارة االلكترونيـة ،مسهال

ماجسهيم ويم منشومة ،جامع ناي

العمبي للعلوع المني  ،المملك العمبي السعودي . 176،

.71

العن ي ،ممهضا ( :)2010فاعلية البـرامج التدريبيـة فـي تطـوير أداء العـاملين بجـوازات منطقـة الحـدود

.72

العوامل  ،نائل) :(2000الحكومة االلكترونية و مستقبل اإلدارة العامة ،مجل دماسات ،الجامع المدني ،

الشمالية ،مسال ماجسهيم ويم منشومة ،جامع ناي

العمبي للعلوع المني  ،المملك العمبي السعودي .

المجلد ، 29العدد1175

.73

ظودة ،دينا ( )2008تقيـيم فعاليـة تطبيـق إجـراءات التوظيـف فـي الجامعـات الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة

.74

الاالبي ،طايم محسن،العاممي ،صالل ممدي (  :) 2005المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال ،

.75

ونيع ،أحمد بن ظلهي ( :)2006دور اإلدارة االلكترونية في تطوير العمـل اإلداري ومعوقـات اسـتخدامها

.76

الاوطي ،بماييع ( :)2002متطلبات نجاح مشروع الحكومة االلكترونية من وجهة نظر اإلدارة العليا في

.77

الفما ،نعيع حسن حماد ( :)2008تطوير االتصال االداري لمديري المـدارس الثانويـة بمحافظـات غـزة فـي

"دراسة تحليلية" ،مسال ماجسهيم ،سع دامة الظمال ،الجامع اإلسالمي  ،و ة ،فلسطين.

األعمال والمجتمع ،ط ، 1داموائل ،ظمان  -المدن.

في مدارس التعليم العام للبنين بالمدينة المنورة ،المجل الهمبوي  ،مسال ماجسهيم ،جامع الكويت.

الو ازرات الفلسطينية ,مسال ماجسهيم ويم منشومة ,الجامع اإلسالمي  ،و ة ،فلسطين.

ضوء اإلدارة اإللكترونية ،مسال ماجسهيم ويم منشومة ،الجامع اإلسالمي  ،كلي الهمبي  ،و ة ،فلسطين.
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.78

الفضلي ،فضل صباح( : )1995مراحل العملية التدريبية كمدخل لتقييم فعالية برامج التدريب والتنميـة

.79

فطيس ،ظادل سليع مصطفا( :)2004تحليل وتقييم فاعلية البرامج التدريبية أثناء العمل وتأثيرها على

اإلدارية ،اإلدامة العام  ،المجلد  ، 34العدد المابع،ص637.672
أداء العاملين وسلوكهم  -دراسة حالة ،شمك ماس النو

لهصنيع النفط والاا في الجماييمي الليبي  ،مسال

ماجسهيم ،جامع آل البيت.

.80

فومهم ،بيهم ،همجمه س .بطهوومس ( )2000المخطـط والتعلـيم مـدى الحيـاة ،مجله الهمبيه الجديهدة ،العهدد

 ،15ص . 192-130

.81

القاسههع،محمد ( :)2013واقــع اســتخدام اإلش ـراف اإللكترونــي فــي المــدارس الحكوميــة مــن وجهــة نظــر

.82

القميههوهي ،محمههد ( :)2010الــوجيز فــي ادارة الم ـوارد البشــرية ،دام وائههل للنشههم ،الطبع ه الههولا ،ظمههان،

المشرفين التربويين في شمال الضفة الغربية ،مسال ماجسهيم ويم منشومة ،الضف الامبي  ،فلسطين.
المدن.

.83

كام ههل ،مص ههطفا مص ههطفا ( :)1994ادارة المـــوارد البشـــرية ،الش ههمك العمبيه ه للنش ههم والهو ي ههع ،الق ههايمة،

مصم.

.84

كسهار ،ابهماييع ( :)2008متطلبـات نجـاح نظـام إدارة الوثـائق اإللكترونيـة فـي الهيئـة العامـة للتـأمين

.85

كشواي ،بامي ( :)2006ادارة الموارد البشرية ،الطبع الباني  ،دام الفاموق للنشم والهو يهع -وكيهل شهمك

والمعاشات  ،مسال ماجسهيم ويم منشومة ،و ة ،فلسطين.
كوجان بيد  ،القايمة ،مصم.

.86

المالس ،بهدم ( :)2007األبعاد اإلداريـة واألمنيـة لتطبيقـات اإلدارة اإللكترونيـة فـي المصـارف السـعودية،

مسال ماجسهيم ويم منشومة ،جامع ناي

.87
.88

العمبي للعلوع المني  ،السعودي .

مايم ،أحمد ( :)2004ادارة الموارد البشرية ،الدام الجامعي للطباظ والنشم والهو يع ،االسكندمي .

محمهد ،محمهد ( :)2004اإلدارة االلكترونيـة مـن حيـث آفـاق الحاضـر وتطلعـات المسـتقبل ،مسهال

ماجسهيم ويم منشومة ،كلي الهمبي  ،جامع النجاح ،فلسطين.

.89

مدكوم ،ويليهامج ،همجمه  ،ظهال أحمهد(  :) 1986مـا وراء التـدريب أحـدث اسـتراتيجيات االرتقـاء بـاألداء

.90

المص ههدم ،أيم ههن ( :)2010واقـــع عمليـــة تقيـــيم البـــرامج التدريبيـــة فـــي الهيئـــات المحليـــة بالمحافظـــات

.91

المصمي ،صالح( :)2007متطلبات استخدام التوقيع االلكتروني في إدارة مراكز تكنولوجيـا المعلومـات

.92

المطيمي ،مشعل ( :)2009البرامج التدريبية وعالقتها بالتخطيط للمسار الوظيفي -دراسة مسحية على

البشري ،ممك المبمات الممني اإلدامي بمبيس ،القايمة ،مصم.

الجنوبية ،مسال ماجسهيم ،سع ادامة أظمال ،جامع ال يم ،و ة ،فلسطين.

في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ,مسال ماجسهيم ويم منشومة ,الجامع اإلسالمي  ،و ة ،فلسطين.
الضباط العاملين بقوات األمن الخاصة بمدينة الرياض ،مسال ماجسهيم ،كلي ناي
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العمبي للعلوع المني .

.93

المعبدي ،حامد( ،)2011االشراف االلكتروني في التعلـيم العـام (الواقـع والمـأمول)،مسهال ماجسههيم ويهم

منشومة ،كلي الهمبي  ،جامع اع القمى ،مك المكمم  ،المملك العمبي السعودي .

.94

الميم ،يمار مميس( :) 2007متطلبات الموارد البشـرية لتطبيـق اإلدارة االلكترونيـة -دراسـة تطبيقيـة

علـى العـاملين بـاإلدارة العامـة للمـرور بـوزارة الداخليـة فـي مملكـة البحـرين ،مسهال ماجسههيم ،سهع العلهوع
االدامي  ،جامع الملس ناي

.95

للعلوع المني  ،السعودي .

النجهام ،فميهد( :)2008العمليـات االلكترونيـة والتخطـيط االسـتراتيجي وفعاليـة تكنولوجيـا المعلومـات،

المنمم العمبي للهنمي االدامي  ،القايمة ،مصم.

.96

نجهع ،نجهع(  :)2005اإلدارة االلكترونيـة :اإلسـتراتيجية و الوظـائف و المشـكالت ،دام المهمي للنشهم،

المياض.

.97
.98

نصم ع ،حنا ( :)2002ادارة الموارد البشرية ،دام يمان للطباظ والنشم ،ظمان ،المدن.

النعيمات ،محمد(  :) 2005األساسيات في تعليم الكبار  ،دام المميجي ،المياض – السعودي .

.99

النمههم ،سههعود بههن محمههد وآمههمون ( :)2006اإلدارة العامــة  :األســس والوظــائف ،ط ،6مطههابع الفههم دق

الهجامي  ،المياض

 .100المهوش  ،أبهو بكهم محمهود ( :)2006الحكومـة اإللكترونيـة ،مجموظه النيهل العمبيه  ،الطبعه الولها،
القايمة ،مصم.

 .101الميهي ،مالد(  :)2005إدارة الموارد البشرية ،الطبع الولا ،دام وائل للنشم والهو يع ،ظمان.

 .102و امة الهمط ههيط والهع ههاون ال ههدولي الفلس ههطيني ( :)2006فلســــطين صــــورة وتصــــور ،االدامة العامه ه  ،و امة
الهمطيط ،و ة ،فلسطين.

 .103ياسهين ،سهعد)  :)2005اإلدارة االلكترونيـة و آفـاق تطبيقاتهـا العربيـة ،اإلدامة العامه للطباظه والنشهم،
معمد اإلدامة العام  ،المياض.

 .104ياوي ،محمد ظبد الفهاح ( :)1993التدريب بين النظرية والتطبيق ،دام يمان للنشم والهو يع ،ظمان.

 :) 2003 ( )-------------( .105التدريب بين النظرية والتطبيق ،ط ، 2ممك أحمد ياسين ،ظمان.

 .106اليونسههكو( :)2011تــدريب مربــي المعلمــين،همجمه اليونسهكو اإل ليمههي فههي الههبالد العمبيه  ،مطبعه جمعيه
ظمال المطابع الهعاوني  ،ص ، 79-80ظمان ،االمدن.
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(ملحق – )1
كتاب تسهيل مهمة باحث موجهة إلى الجامعة اإلسالمية
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(ملحق – )2
كتاب تسهيل مهمة باحث موجهة إلى جامعة األقصى
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(ملحق – ) 3
االستبانة بصورتها األولية
بسع ع المحمن المحيع

جـامـعــة األزهـــر – غــــزة

عمادة الـدراسـات العلـيا والبحث العلمي

كــلــيــــة الــتــربــيـــة

ماجسـتيـر أصـــول الـتــربـيــة

األخوة /األخوات الكرام

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.........
اإلسهبان الممفق ظبامة ظن أداة لجمع البيانات الال م إلجماو دماس بعنوان:

واقع االدارة االلكترونية في التعليم المستمر بمؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة
وعالقته ببرامج التدريب

وذلس اسهكماالً لمهطلبات الحصول ظلا دمج الماجسهيم في أصول الهمبي من جامع ال يم با ة.

حيل أن اإلدامة االلكهموني يو هطبيق مهمي للهقنيات المعهمدة ظلا الوير في النمع الممهبط بالموامد البشمي
والذى سيسمع مع بعض الهاييمات الهنميمي الممى في هاح مكاني الوصول لا المعلومات الماص بالموامد

البشمي ظلا نطاق واسع وكذلس هوفيم فمص ظديدة إلدامة هلس المعلومات.

ونم اًم ليمي مأيس في يذا المجال ،فإن الباحب هأمل منكع الهكمع باإلجاب ظن جميع فقمات يذه االسهبان بد
وظناي وموضوظي وأن هكون اإلجابات معبمة ظن آمائكع ،واظادهما للباحب في أ مر و ت ممكن ،وذلس لما

لمساندهكع من اليمي والبم الكبيم في نجاح يذه الدماس  .ظلماً بأن المعلومات الوامدة في يذه اإلسهبان سهعامل
بسمي هام وسهسهمدع لوماض البحل العلمي فقط.

وهقبلوا فائق الهحي واالحهماع والهقديم،،،،،
الباحب

االو كامل أبو هيل
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القسم األول :البيانات الشخصية
المجاو وضع ظالم (  ) أماع العبامة الصحيح
 -1العمم:
 من  40الا أ ل من  50ظاع

 أ ل من  30ظاع

 من  30الا أ ل من  40ظاع

 من  50فأكبم

 جامع ال يم

 الجامع االسالمي

 -2الجامع :

 جامع القدس المفهوح

 جامع ال صا
 -3الجنس:
 انبا

 ذكم

 -4المؤيل العلمي:
 بكالوميوس جامعي

 -5ظدد سنوات المبمة:

 ماجسهيم

 أ ل من  5سنوات

 دكهوماه
 من  5الا أ ل من  10سنوات
 من  15سن فأكبم

 من  10الا أ ل من  15سن
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القسم الثاني :محاور الدراسة
المجاو وضع ظالم (  ) أماع العبامة الصحيح

المحور األول :اإلدارة االلكترونية

الصياو
الم ع

اللاوي

العبامة

سليم
1

يهع هصميع وهطويم البمامج االلكهموني حسر الحاج

2

يهع صيان الجم ة والبمامج باسهممام

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

يهع هدمير طا ع العمل ظلا هطبيق آلي العمل

االلكهموني

يوجد نماع حواف للمهمي ين في مجال العمل

االلكهموني

ههوفم أحدل الجم ة والهقنيات الال م لهطبيق اإلدامة

االلكهموني الحديب بشكل جيد

يهوفم في دائمة الهعليع المسهمم شبك حاسور هصل
الا جميع ال ساع
يوجد مو ع الكهموني للهعليع المسهمم في الجامع ظلا
شبك االنهمنت
يهع اسهمداع البميد االلكهموني في العمل دامل ظمادة
الهعليع المسهمم
يناس مطط لهدمير وهأييل طا ع الهدمير ظلا
اسهمداع هقني المعلومات
لديس القدمة ظلا الهعامل مع الحاسور بشكل جيد
يوجد مدمبون مؤيلون لهدمير طا ع العمل ظلا هقني

المعلومات

هوفم العمادة مبماو لهصميع وهطويم البمامج االلكهموني
يوجد في دائمة الهعليع المسهمم في الجامع الكوادم

البشمي الال م لهطبيق االدامة االلكهموني
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ويم
سليم

االنهماو للمجال
منهمي

ويم
منهمي

الهعديل المناسر

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

يوجد دامة أو سع للحاسور في دائمة الهعليع المسهمم
في الجامع
هدظع االدامة العليا في الجامع سياس هطبيق االدامة
االلكهموني
هوجد مط اسهماهيجي

مني للقياع بهطبيق االدامة

االلكهموني
هوجد لدى االدامة العليا سياس واضح ومحددة لحماي

المصوصي

يهع هقديع دومات هدميبي مهمصص لطا ع العمل في

مجال االدامة االلكهموني

هوجد مطط ههسع بالممون الكافي السهيعار أي هايمات
يهطلبما اسهمداع االدامة االلكهموني

هحمص االدامة العليا ظلا مواكب المسهجدات الهقني

في مجال الهطبيقات االدامي الحاسوبي

يهع مشامك طا ع العمل في وضع اليدا

المهعلق باالدامة االلكهموني

والبمامج

يناس م اب مسهممة من بل االدامة العليا لضمان سيم

الظمال الكهمونياً

هقوع االدامة العليا باالسهعان بالجمات االسهشامي

والمبماو لهقديع المشومة في مجال االدامة االلكهموني
أؤمن بأن اسهمداع اإلدامة االلكهموني الا يادة البق

في الهعامالت اإللكهموني

يوجد في ظمادة الهعليع المسهمم في الجامع ألي

السهعادة البيانات في حال هلفما أو هعطل الحاسبات

ا لي
يهع االحهفام بنس اضافي من المعلومات االلكهموني
26

الماص بقسع الهعليع المسهمم في الجامع في اماكن

27

يمكن اسهمداع بمامج وطمق حماي فاظل لمنع الهعدي

امن
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ظلا البيانات والمعلومات ظند هطبيق االدامة
االلكهموني
28
29
30
31
32
33

34

اسهمداع االدامة االلكهموني يؤدي الا حماي أمن
المعلومات وسميهما
يوجد في دائمة الهعليع المسهمم نماع لمن وحماي
المعلومات
لديس المعمف بالقوانين والهشميعات الكفيل بهطبيق

االدامة االلكهموني

ههوفم ممصصات مالي للبني الهحهي ( أجم ة –

شبكات)

هوفم ظمادة الهعليع المسهمم الماكن المناسب الال م

ل (همكير -هشايل) الجم ة الهقني

هطبيق االدامة االلكهموني يؤدي الا هسميل ظملي

الهواصل بين ظمادة الهعليع المسهمم والمدمبين

هطبيق االدامة االلكهموني ميسمل ظلا ذوي االحهياجات
الماص الحصول ظلا المدمات المقدم من ظمادة
الهعليع المسهمم

35
36
37

هطبيق االدامة االلكهموني يهيل الو ت للهفكيم واالبداع
في العمل
هنشم ظمادة الهعليع المسهمم الوظي بين العاملين
بأيمي االدامة االلكهموني
يؤدي اسهمداع االدامة االلكهموني الا الحصول ظلا
م اب صاد ود يق
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المحور الثاني :برامج التدريب
الصياو
الم ع

اللاوي

العبامة

سليم
1

2

يمبل هكمام محهوى الدومات الهدميبي حدى العوامل

المؤبمة ظلا فاظلي الدومات الهدميبي .

يهع هحديد االحهياجات الهدميبي للعاملين من مالل

الهقييع الدومي
لألداو.

3

يهع هحديد االحهياجات الهدميبي للعاملين من مالل
المالحم المباشمة.
يهع هحديد االحهياجات الهدميبي من مالل المقامن بين

4

5

6

الداو المهو ع

والداو الفعلي.

يهع هحديد االحهياجات الهدميبي بناو ظلا معاييم ظلمي
ابل للقياس.

يهع هحديد االحهياجات الهدميبي نهيج ظهماد هكنولوجيا

معين في

ظمادة الهعليع المسهمم
7

السلور المهبع في هحديد االحهياجات الهدميبي حسر

العال ات

الشمصي .
السلور المهبع في هحديد االحهياجات الهدميبي حسر
8

9
10

الهمهير

والولوي .

السلور المهبع في هحديد االحهياجات الهدميبي حسر
احهياجات العمل

يهع هحديد االحهياجات الهدميبي من مالل المقامن بين
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ويم
سليم

االنهماو للمجال
منهمي

ويم
منهمي

الهعديل المناسر

القدمات الحالي للعاملين ومهطلبات العمل الجديدة.
11

امكاني هحديد االحهياجات الهدميبي للمهدمبين بسمظ

ود

12

ههنوع أسالير الهدمير المسهمدم من بل المدمبين

13

يهع هحسين نوظي وجودة الهدمير باسهممام

14

يهع امهيام المهدمبين حسر معاييم واضح .
يهع امهيام المهدمبين في الهعليع المسهمم بناو ظلا

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

الهحديد المسبق للممامات والمعام الال م لممامس
ومائفمع.

هصمع الدومات الهدميبي لههطابق مع االحهيا الفعلي

للمهدمر.

يهع امهيام المدمبين الكفاو لهنفيذ البمامج الهدميبي .
المدمبون من دامل ظمادة الهعليع المسهمم أكبم هفمما
لالحهياجات الهدميبي من المدمبين المامجيين.
هوفيم المدمبين من مام ظمادة الهعليع المسهمم ي يد
من مبمات المهدمبين
هؤبم مبمة المدمبين في هاييم االهجايات السلوكي
للمهدمبين نحو الداو الفضل.
ههوفم الممصصات المالي للهدمير مما يهيل امهيام
المدمبين من ذوي المبمة العالي .
المؤيل العلمي للمهدمر يساظد في اسهيعاب للمادة
الهدميبي بشكل أفضل.
المدمبون في ظمادة الهعليع المسهمم ادمون ظلا
اسهمداع الهقنيات الهدميبي الحديب بكفاوة ظالي .
الساظات الممصص في الدومات الهي هع ظقديا كانت
كافي
يهع هحديد مسئوليات واضح لطا ع الهدمير
هوا ن ظمادة الهعليع المسهمم بين الهدمير وادمال

االسالير الحديب في العمل
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27
28
29
30
31
32

يقوع هصميع الدومات الهدميبي ظلا أيدا

واضح

ومكهوب .
الدومات الهي سبق وأظددهما حققت اليدا

المعلن

ظنما بهصومس في دامهس.
الهو يت ال مني للدومة ال يهعامض مع الدواع المسمي
للعمل.
الدومات الهدميبي المامجي كانت ناجح في هحقيق
اليدا

الممجوة منما.

ههضمن الدومات الهدميبي اجماو ابحال ظلمي يالر

ظليما الطابع الهطبيقي الميداني.

يناس هكمام مسهمم في محهوى الدومات الهدميبي الهي
هقوع بما دائمة الهعليع المسهمم.

33

ههنوع الوسائل الهدميبي المسهمدم من بل المدمبين

34

الماكن الهي يهع بما الهدمير مناسب للعملي الهدميبي

35
36
37
38
39
40
41
42

يسهمدع أسلور مقامن أداو المهدمر بل الهدمير وبعد
الهدمير لمالحم الهايمات في المعلومات والممامات.
يسهمدع أسلور هقييع فعالي الدومة الهدميبي بعد انهماو

الهدمير.

يهع هقييع نهائج الدومات الهدميبي من مالل انعكاسما

ظلا أداو المهدمبين.
ههطابق أيدا

العملي الهدميبي مع اليدا

ليما ظمادة الهعليع المسهمم.

الهي هممي

يهع دماس وهقييع فاظلي الدومات الهدميبي بصومة دومي .
يهع هقييع المهدمر أبناو أدائ للعمل للو و

ظلا مدى

هقان واكهساب للممامات والمعلومات الهدميبي .

الدومات الهدميبي هع

المسهمم.

من كفاوة المهدمبين في الهعليع

هؤدي الدومات الهدميبي لا يادة كفاوة العاملين في

أداو الظمال اليومي الممهلف .
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43
44
45
46
47
48

49

هعمل الدومات الهدميبي ظلا الهقليل من موهين العمل
اليومي.
يمبل هكمام محهوى الدومات الهدميبي حدى العوامل
المؤبمة ظلا فاظلي الدومات الهدميبي .
ههوفم امكاني أداو الهدمير من أي مكان في العالع
Telecommuting
يهع مواكب الهطومات الحديب لهاييم أسالير الهدمير
يهع هسميل ظملي االهصال بين المدمر والمهدمر

باسهممام

يهع هوفيم المعلومات الهي يحها اليما صناع القمام من

مالل مممجات الهدمير

يؤدي الهدمير الا هحسين الممامات في هنميع القوى

البشمي واالمكانات المادي المهوفمة في سبيل الوصول
بما الا أظلا انهاجي ممكن وبأ ل الهكالي
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(ملحق – )4
قائمة بأسماء المحكمين
اسماء المحكمين

مكان العمل

م
1

د .محمد هاشم أغا

كلية التربية – جامعة األزهر

2

د .فايز علي األسود

كلية التربية  -جامعة األزهر

3

د .وائل محمد ثابت

كلية التجارة – جامعة األزهر

4

د.يوسف نبيل أبو شعبان

كلية الهندسة وتكنولوجياالمعلومات – جامعة األزهر

5

د .سامي سليم أبو ناصر

كلية الهندسة وتكنولوجياالمعلومات – جامعة األزهر

6

د .رائد حسين الحجار

كلية التربية – جامعة األقصى

7

د .بسام محمد أبو حشيش

كلية التربية – جامعة األقصى

8

أ.د .فؤاد علي العاجز

كلية التربية – الجامعة اإلسالمية

9

د .محمد عثمان اآلغا

كلية التربية – الجامعة اإلسالمية

10

د .اياد علي الدجني

كلية التربية – الجامعة اإلسالمية

11

أ.د .زياد علي الجرجاوي

جامعة القدس المفتوحة

12

د .زكي رمزي مرتجى

غير متفرغ – جامعة القدس المفتوحة

13
14

نصار
د .عبد السالم محمد ّ

غير متفرغ – جامعة القدس المفتوحة

د .محمود عبد المجيد عساف

وزارة التربية والتعليم العالي

15

د .عصام حسن اللوح

غير متفرغ – جامعة األزهر
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(ملحق – )5
االستبانة بصورتها النهائية
بسم هللا الرحمن الرحيم
جـامـعــة األزهـــر – غــــزة

عمادة الـدراسـات العلـيا والبحث العلمي

كــلــيــــة الــتــربــيـــة

ماجسـتيـر أصـــول الـتــربـيــة

األخ المدرب

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

تقوم الباحثة بإجراء دراسـة بعنـوان " :واقـع اإلدارة اإل لكترونيـة فـي التعلـيم المسـتمر بمؤسسـات التعلـيم
العــالي فــي محافظــات غــزة وعالقتــه بب ـرامج التــدريب" وذلههس اسهههكماالً لمهطلبههات الحصههول ظلهها دمج ه
الماجسهيم في أصول الهمبي من جامع ال يم با ة ،ولمذا الامض هع هصميع اسهبانهين:

األولـــى :اإلدارة اإل لكترونيـــة وتشـــمل ( )37فقـــرة موزعـــة علـــى أربعـــة مجـــاالت(:الهمطههيط اإللكهمونههي -الهنمههيع
اإللكهموني -اإلش ام

والمهابع اإللكهموني  -الم اب اإللكهموني )

الثانيــة :ب ـرامج التــدريب وتشــمل ( )37فقــرة موزعــة علــى ثالثــة مجــاالت( :فعاليه بهمامج الهههدمير -جههودة ب همامج

الهدمير -مالوم بمامج الهدمير)

يمجا الهكمع بإبداو آمائكع حول الفقمات الموضح بوضع اشامة (  ) أماع العبامة حسر الوا ع الفعلي ،ظلمهاً بهأن
يذه الداة لن هسهمدع ال لوماض البحل العلمي فقط.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،،

مالحم /

 اإلدارة اإل لكترونيــة هــي :العمليــة اإلداريــة القائمــة علــى اإلمكانــات المتميــزة لإلنترنــت وشــبكات األعمــال فــيالتخطيط والتنظيم واإلشراف والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية بدون حدود من أجل تحقيق األهداف.

 برامج التـدريب هـي :الجهـد المـنظم والمخطـط لـه لتزويـد القـوى البشـرية بمعـارف معينـة ،وتحسـين وتطـويرمهاراتها وقدراتها ،وتغيير سلوكها واتجاهاتها بشكل إيجابي ب ّناء وذلك حسب احتياجات المتدربين.
الباحثة

االء كامل أبو تيلخ
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القسم األول :البيانات الشخصية
الرجاء وضع عالمة (  ) أمام العبارة المناسبة:
 -6الجنس:
 انثى

 ذكر

 -2المؤهل العلمي:

 دراسات عليا

 بكالوريوس

 -3الجامعة التي عملت بها:
 جامعة األزهر

 -4عدد سنوات الخدمة:
 أقل من  5سنوات

 جامعة األقصى
 من  5الى أقل من  10سنوات

 -5العمر:

 أقل من  30عام

 الجامعة االسالمية



من  10سنوات فأكثر

 من  40الى أقل من  50عام
 من  50فأكثر

 من  30الى أقل من  40عام
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القسم الثاني :محاور الدراسة
المجاو وضع ظالم (  ) أماع العبامة الصحيح

المحور األول :اإلدارة االلكترونية
الرقم

1
2

أوافق

العبارة

بشدة

اوالً :التخطيط اإللكتروني

تضع الجامعة اطا ارً تكاملياً لعمليات اإلدارة اإللكترونية بين دوائر وعمادات الجامعة.

يتم اعداد دورات متخصصة ينفذها مدربين مؤهلين لتدريب طاقم العمل في التعليم
المستمر على تقنية المعلومات.

3

توجد خطة استراتيجية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.

4

تسعى اإلدارة العليا لتطوير سياسة واضحة ومحددة لحماية الخصوصية اإللكترونية.

5

تحرص دائرة التعليم المستمر على تطوير موقعها اإللكتروني على شبكة االنترنت.

6

يشترك طاقم العمل في وضع األهداف المتعلقة باإلدارة االلكترونية.

7
8
9
10

توجد خطط تتسم بالمرونة الكافية الستيعاب أي تغيرات يتطلبها استخدام اإلدارة

اإللكترونية.

تتوفر مخصصات مالية لتحديث البنية التحتية ( أجهزة – شبكات) وغيرها.
يتوفر لدى عمادة التعليم المستمر رؤية استراتيجية واضحة لتحويل األنظمة اإلدارية الى

أنظمة إدارة الكترونية.

يتم التخطيط لتدريب طاقم العمل في التعليم المستمر على تطبيق آلية اإلدارة

اإللكترونية.

ثانيا :التنظيم االلكتروني
1

تتوفر أحدث األجهزة والتقنيات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية الحديثة.

2

يتوفر في دائرة التعليم المستمر الكوادر البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.

3

توفر عمادة التعليم المستمر األماكن المناسبة الالزمة ل (تركيب -تشغيل) األجهزة

التقنية.

4

يتم استهداف المتدربين المتخصصين في اإلدارة اإللكترونية.

5

توفر العمادة خبراء لتصميم وتطوير البرامج اإللكترونية باستمرار.

6

يتم صيانة األجهزة والبرامج باستمرار.

7

يتم توظيف البرامج اإللكترونية حسب الحاجة.

8

يتوفر في دائرة التعليم المستمر شبكة حاسوب مرتبطة بجميع األقسام.

9

يتم استخدام البريد اإللكتروني في العمل داخل عمادة التعليم المستمر.

10

يتم تدريب الفئة المستهدفة على إدارة المشاريع االلكترونية.
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ثالثا :االشراف والمتابعة االلكترونية
1
2

يوجد قسم للحاسوب في الجامعة مهمته متابعة اداء العاملين في دائرة التعليم المستمر.
تحرص اإلدارة العليا على مواكبة المستجدات التقنية في مجال التطبيقات اإلدارية
الحاسوبية ومستلزماتها.

3

يتم تطوير قيادة إدارية تتعامل بفعالية مع التغيرات المتسارعة في اإلدارة اإللكترونية.

4

تحافظ اإلدارة العليا على ميزتها التنافسية من خالل تطبيق اإلدارة اإللكترونية.

5

تعتمد اإلدارة العليا على اإلدارة اإللكترونية في عملية اتخاذ القرار.

6
7
8
9

تتابع ادارة عمادة التعليم المستمر مدى استخدام العاملين للبرامج والتقنيات بطريقة

سليمة.

توفر عمادة التعليم المستمر وسائل االتصال المختلفة مع كافة المستويات اإلدارية.
تحرص عمادة التعليم المستمر على زيادة ثقة العاملين في التعامالت اإللكترونية من
خالل استخدام اإلدارة اإللكترونية.
يتيع اإلشراف اإللكتروني التواصل مع العاملين بيسر وسهولة.
رابعا :الرقابة االلكترونية

1
2
3
4

تقوم اإلدارة العليا باالستعانة بالجهات االستشارية والخبراء لتقديم المشورة في مجال

اإلدارة اإللكترونية.

يتم االحتفاظ بنسخ اضافية من المعلومات اإللكترونية الخاصة بقسم التعليم المستمر

في أماكن آمنة.

يتم استخدام طرق حماية فاعلة لمنع التعدي على البيانات والمعلومات عند تطبيق
اإلدارة اإللكترونية.
يؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في دائرة التعليم المستمر الى حماية أمن المعلومات

وسريتها.

5

تنشر دائرة التعليم المستمر القوانين والتشريعات الكفيلة بتطبيق اإلدارة اإللكترونية.

6

تنشر عمادة التعليم المستمر الوعي بين العاملين بأهمية اإلدارة اإللكترونية وجدواها.

7

توجد رقابة من قبل اإلدارة العليا لضمان سير العمل الكترونياً.

8

يساهم تطبيق اإلدارة اإللكترونية في االنضباط في العمل.
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أوالً :فعالية وجودة برامج التدريب

1

يمثل تكرار الدورات التدريبية أحد العوامل المؤثرة على فاعلية الدورات التدريبية.

2

يتم اختيار مدربين أكفاء أكثر تفهما لالحتياجات التدريبية للمتدربين.

3

تراعي عمادة التعليم المستمر التوازن بين التدريب وادخال االساليب الحديثة في العمل.

4

بناء على أهداف واضحة ومكتوبة.
تُصمم الدورات التدريبية ً
يتم استخدام أسلوب مقارنة أداء المتدرب قبل التدريب وبعد التدريب لمالحظة التغيرات

6

تُوفر المعلومات التي يحتاج اليها صناع القرار من خالل مخرجات التدريب.
يتم تقييم نتائج الدورات التدريبية من خالل انعكاسها على أداء المتدربين.

8

يتم تقييم المتدرب أثناء أدائه للعمل للوقوف على مدى استفادته من التدريب.

9

يتم تقييم فاعلية الدورات التدريبية بصورة دورية.

5

7

10

في المعلومات والمهارات.

تسعى عمادة التعليم المستمر من خالل الدورات التدريبية إلى زيادة كفاءة العاملين في

أداء األعمال اليومية المختلفة.

ثانياً :آليات برامج التدريب

1

يؤدي التدريب الى تحسين المهارات في تنظيم القوى البشرية واالمكانات المادية المتوفرة

في سبيل الوصول بها الى أعلى انتاجية ممكنة وبأقل التكاليف.

2

يتم األخذ بعين االعتبار احتياجات سوق العمل عند تحديد االحتياجات التدريبية.

3

يتم تصميم البرامج التدريبية من خالل المالحظة المباشرة الحتياجات المتدربين.

4

يتم المقارنة بين األداء المتوقع واألداء الفعلي للمتدربين قبل تنفيذ البرامج التدريبية.

5

يتم تحديد البرامج التدريبية بناء على معايير علمية قابلة للقياس.

6

يتم تحديد االحتياجات التدريبية من خالل المقارنة بين القدرات الحالية للعاملين
ومتطلبات العمل الجديدة.

7

يتم تحديد االحتياجات التدريبية للمتدربين بسرعة ودقة.

8

تُصمم البرامج التدريبية باالعتماد على التكنولوجيا في عمادة التعليم المستمر.
تتنوع أساليب التدريب المستخدمة من قبل المدربين حسب محتوى التدريب.

10

يتم تقييم نوعية وجودة التدريب بشكل دوري.

11

تتحرى عمادة التعليم المستمر الجودة والنوعية في اختيار محتوى الدورات.

9

12

توفر عمادة التعليم المستمر المخصصات المالية للتدريب مما يتيع اختيار المدربين من

ذوي الخبرة العالية.
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13
14
1
2

تدفع عمادة التعليم المستمر مدربيها الى استخدام التقنيات التدريبية الحديثة بكفاءة
عالية.

تُوفر عمادة التعليم المستمر مدربين خارجيين لزيادة خبرات المتدربين.
ثالثاً :مالءمة برامج التدريب

يتم اختيار المتدربين حسب معايير علمية واضحة.

يتم اختيار المتدربين في التعليم المستمر بناء على التحديد المسبق للمهارات والمعارف
الالزمة لممارسة وظائفهم.

3

يتم تصميم الدورات التدريبية لتتطابق مع االحتياج الفعلي للمتدرب.

4

يتم تخصيص ساعات تدريبية كافية في الدورات التي شاركت بها.

5

يتم تحديد المسئوليات بوضوح لطاقم التدريب.

6

يتم االعالن عن األهداف قبل البدء بالعملية التدريبية.

7
8

يتم تحري التوقيت الزمني المناسب للدورة التي تشارك بها بما ال يتعارض مع وقت

الدوام الرسمي للعمل.

يتم تضمين الدورات التدريبية اجراء ابحاث علمية يغلب عليها الطابع التطبيقي
الميداني.

9

يتم مراعاة مالءمة المكان المناسب للتدريب.

10

يتم تسهيل عملية االتصال بين المدرب والمتدرب بشتى السبل.

11

تتطابق أهداف العملية التدريبية مع األهداف التي ترمي إليها عمادة التعليم المستمر.

12

تتوفر امكانية أداء التدريب من أي مكان في العالم .Telecommuting

13

يتم مواكبة التطورات الحديثة في تغيير أساليب التدريب من قبل المدربين.
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