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  أ

  
  
  

  :قال تعاىل
  

 "ادالْفُؤو رصالْبو عمالس إِن لْمع بِه لَك سا لَيم ال تَقْفكُلُّ  و
  "أُولَئك كَان عنه مسئُولًا

  
العظيم صدق ا  

 }٣٦: اء اإلسر                                                                                             {

  
  

  



  ب

  إهداء
  وحيييين هواك...أعشق مساك

  بكل حتد...بكل إصرار
  وطين...أهتف

  لك علمي...لك روحي
  لك كل جناحي

  ...إىل من علمين أن حياتي مشوار
وأزينه باألخالق...أبدأه باسم ا  
  إىل من أستمد من علمي...إىل من أستمد منه قوتي

  عم النجاحإىل من معه أعرف ط...إىل من سبق جهده جهدي
  وأثنى الثناء على أفضاله...هإىل من خجل العطاء من عطائ

  ...إىل سبب وجودي باحلياة
  )أبي ( إليك 

  وخطت معي أول حرف...إىل من خطت معي أول خطوة
  حني خططت أول كلمة...إىل من رمست يل أحلى ابتسامة

  )أمي ( وهل من كلمة أحلى من 
  إىل من هبم أكون...يبكون بكيتإىل من 

  )إخوتي ( إليكم 
  إىل كل من ساهم يف امتام حبثي

  
  دير أن ينفع به الجميعالمتواضع سائل المولى العلي الق إليهم جميعًا أهدي ثمرة جهدي العلمي

  الباحث
 



  ت

  شكر وتقدير
  

ه           ى آل د وعل يدنا محم لين س اء والمرس ى أشرف األنبي الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم عل
  ...بعد وصحبه أجمعين أما

اء سبحانه     ، أشكر اهللا العلي القدير على توفيقه بإتمام هذه الرسالة فهو عز وجل أحق بالشكر والثن
اس ال يشكر اهللا     " وانطالقًا من قوله عليه الصالة والسالم  ، وتعالى ه يطيب   " من ال يشكر الن فإن

ى مشرفي الفاضل  دير إل ه بالشكر والتق ي أن أتوج دآتورل تاذ ال ادل / األس اح سالمةع د الفت  عب
ة عين شمس          ة جامع ة التربي ة بكلي ة واإلدارة التعليمي ة المقارن م   ، أستاذ ورئيس قسم التربي ذي ل ال

اد ديم النصح واإلرش اعدتي وتق ي مس دًا ف دخر جه ة ، ي ة والمهني انية الرائع ه اإلنس د وجدت من فق
ه    ، والتفاني المتناهي والعلم الزاخر ، العالية يد والنصح السديد والتوجي ا  ، والصبرالشديد ، الرش مم

ارك اهللا   ، فكان نعم األستاذ ونعم المشرف، أعاننا على انجاز هذا الجهد ر وب فجزاه اهللا عني آل خي
دراوي    /األستاذ الدآتوروالشكر موصول أيضًا لعضوي المناقشة . له في عمله وفي عمره ام ب هم

دان تاذو ،زي دآتور ةاألس ي  /ةال د النب يوني عب عاد بس ى ت ،س ة  عل ى مناقش ة عل ا بالموافق كرمهم
ي  ، رسالتي هذه ة إل ا من          ، وإهداء مالحظاتهما الثمين ا فيه ال م ة إآم ة في محاول د طيب ل رواف لتمث

  .نقص وتصويب ما فيها من خلل
  

يم أداة الدراسة     األساتذة األفاضل  آما أتقدم بالعرفان والتقدير إلى  ي بتحك ذين تفضلو عل ذين  و ال ال
  .حكيمهاهم وآرائهم الرشيدة في تعلي بتوجيهات اما بخلو

  
ا  ذآر هن يعهم وأخص بال راد أسرتي جم اني ألف ائق شكري وامتن دم بف ا وأتق زينآم دي العزي  وال

دعاء  للا ه   ، ذين لم يبخال علي بالعطاء وال د وزوجت الي سالم   ، وأخي أنس  ، وألخي خال  وعمي الغ
ى درجة        ال ي في سبيل حصولي عل م المتواصل ل ذ أول  ، الماجستير  ذين لن أنسى لحظة دعمه من

  .خطوة خطوتها في سبيلها
  

ة         إال أن ، وال يسعني في هذا المقام أيضًا د البحوث والدراسات العربي ل لمعه دم بالشكر الجزي أتق
  .أساتذته وعموم القائمين عليهو أحمد يوسف أحمد/ األستاذ الدآتور ممثًال برئيسه

  
ذه الدراسة        وأخيرًا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من له  د في إيصال ه دور من قريب أو بعي

  .مفيدة لمن يرجع إليهالعلها تكون ، إلى ما وصلت إليه من نتائج متواضعة
  

  وا ويل التوفيق
  

  الباحث



  ث

  احملتويات قائمة
  الصفحة الموضوع

  أ  آية قرآنية
  ب  اإلهداء 

  ت  شكر وتقدير
  ج  المحتويات قائمة
  ح  األشكال قائمة
  ح  لالجداو قائمة
  د  المالحق قائمة

  اإلطار العام للدراسة/الفصل األول
  ٢  مقدمة

  ٤  مشكلة الدراسة
  ٥  حدود الدراسة
  ٥  أهداف الدراسة
  ٦  أهمية الدراسة
  ٦ داتهاوأ منهج الدراسة

  ٦  الدراسات السابقة
  ٢٥ مصطلحات الدراسة
  ٢٦  خطوات الدراسة

ت تطبيقها في الجامعةومتطلبالكترونيةاإلدارة اإل/الفصل الثاني  
  )إطار نظري(

  ٢٩  تمهيد
 :لكترونيةاإلدارة اإل: أوًال
  .بين المفهوم التقليدي والمفهوم اإللكتروني اإلدارة -١          

  .لكترونيةمفهوم اإلدارة اإل -٢          
  .لكترونيةاإلدارة اإل أهداف -٣          
  .أهمية اإلدارة اإلآترونية -٤          

  .لكترونيةخصائص اإلدارة اإل -٥          
 .لكترونيةمجاالت اإلدارة اإل -٦          

٢٩  
٣٠  
٣١  
٣٤  
٣٦  
٣٨  
٣٩  

 :في الجامعةلكترونيةاإلدارة اإل: ثانيًا
  .في الجامعة لكترونيةوظائف اإلدارة اإل - ١         
  .عةفي الجام لكترونيةدواعي الحاجة إلى تطبيق اإلدارة اإل - ٢         
  .في الجامعة لكترونيةمجاالت تطبيق اإلدارة اإل - ٣         
  .في للجامعة  لكترونيةيات وسلبيات اإلدارة اإلإيجاب - ٤         
  .في الجامعةلكترونيةالرؤى اإلستراتيجية لإلدارة اإل - ٥         

٤٠  
٤١  
٤٤  
٤٦  
٤٩  
٥٢  

 :اتفي الجامعلكترونيةمعوقات تطبيق اإلدارة اإل: ثالثًا
  .معوقات تنظيمية - ١
  .معوقات تقنية - ٢
  .معوقات بشرية - ٣
 .معوقات مالية - ٤

٥٣  
٥٤  
٥٤  
٥٥  
٥٥  

  :في اإلدارة الجامعية لكترونيةمتطلبات تطبيق اإلدارة اإل :ًاعبار
  .تنظيميةمتطلبات  -١          
  .بات تقنيةمتطل - ٢  
  .متطلبات بشرية - ٣  
 .متطلبات مالية - ٤  

٥٦  
٥٦  
٥٧  
٥٩  
٦٠  



  ج

  ٦١  الخالصة
  في الجامعات الفلسطينية لكترونيةواقع تطبيق اإلدارة اإل/الفصل الثالث

 )دراسة نظرية(
  ٦٣  تمهيد
  ٦٤ .وتطورهاالجامعات الفلسطينية نشاة/ أوًال
  ٧٠  .في مؤسسات التعليم الفلسطينيةلكترونيةاإلدارة اإل/ ثانيًا
   : جامعات قطاع غزةفيلكترونيةاإلدارة اإلتطبيقواقع محاوالت/ ثالثًا
  الجامعة اإلسالمية - ١
 جامعة األزهر - ٢
 جامعة األقصى - ٣
 جامعة القدس المفتوحة - ٤

٧١  
٧٢  
٨١  
٨٦  
٩١  

  ٩٥  .جامعات قطاع غزةفيلكترونيةتطبيق اإلدارة اإلالمعوقات التي تواجه/ رابعًا
  ٩٩  الخالصة

  عات الفلسطينية في الجام لكترونيةتطبيق اإلدارة اإلواقع/الفصل الرابع
 )دراسة ميدانية(

  ١٠١  تمهيد
  ١٠١ .أهداف الدراسة الميدانية: أوًال
  ١٠١ .الميدانيةمجتمع الدراسة: ثانيًا
  ١٠٢ .الميدانيةعينة الدراسة: ثالثًا
  ١٠٤ .الميدانيةأداة الدراسة: رابعًا
  ١٠٦ .الميدانيةخطوات إجراء الدراسة: خامسًا
  ١١١ .دراسة الميدانيةإجراءات ال: سادسًا
  ١١٢ .المعالجات اإلحصائية: سابعًا
  ١١٢ .تحليل نتائج الدراسة الميدانية: ثامنًا

  ١٣٣  الخالصة
  ومقترحاتهاالدراسةنتائج/الفصل الخامس

  ١٣٦  تمهيد
 :الدراسة نتائج/ أوًال

  .الجانب النظري نتائج) أ
 .الجانب الميداني نتائج) ب

١٣٦  
١٣٦  
١٣٧  

ًا ات/ ثاني ة مقترح ق اإلدارة     إجرائي ه تطبي ي تواج ات الت ى المعوق ب عل للتغل
  :اإللكترونية في جامعات قطاع غزة

  .الدراسة إجراءات) أ
 .مقترحات الدراسة) ب

  
١٤٠  
١٤٠  
١٤٣  

  ١٤٤ المراجع
  ١٥٤ المالحق

  مخلص الدراسة باللغة العربية
  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

  



  ح

  
  األشكال قائمة

 رقم الصفحة  عنوان الشكل  الشكلرقم 
  الهيكلة العامة لشئون تكنولوجيا المعلومات  ١

  ٧٣  الجامعة اإلسالمية

  ٨٣ جامعة األزهر -المخطط اإلداري لوحدة تكنولوجيا المعلومات   ٢
  ٨٨  جامعة األقصى -هيكلية مرآز تكنولوجيا المعلومات  ٣

 تصاالتالهيكل التنظيمي لمرآز تكنولوجيا المعلومات واال  ٤
  ٩٤  جامعة القدس المفتوحة

  اجلداول قائمة
 الصفحةرقم   الجدولعنوان  الجدولرقم 

  ٣١  لكترونيةالمقارنة بين اإلدارة التقليدية واإلدارة اإل  ١

  توزيع مجتمع الدراسة على الجامعات الفلسطينية   ٢
  ١٠١ بقطاع غزة

  ١٠٢  ةمجتمع وعينة الدراسة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غز  ٣
  ١٠٢  توزيع االستبانات على عينة الدراسة  ٤
  ١٠٣  توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي  ٥
  ١٠٣  توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير العمر  ٦
  ١٠٤  توزيع عينة الدراسة تبعأ لمتغير سنوات الخدمة  ٧
  ١٠٤  توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير الدورات التدريبية  ٨

مقياس  بنودلقيم التقديرية لمعامالت االتساق الداخلى لا  ٩
  ١٠٦  المعوقات التنظيمية

مقياس  لبنودالقيم التقديرية لمعامالت االتساق الداخلى   ١٠
  ١٠٧  التقنيةالمعوقات 

مقياس  لبنودالقيم التقديرية لمعامالت االتساق الداخلى   ١١
  ١٠٨  البشريةالمعوقات 

مقياس  لبنودالت االتساق الداخلى القيم التقديرية لمعام  ١٢
  ١٠٩  الماليةالمعوقات 

آليات مقياس  لبنودالقيم التقديرية لمعامالت االتساق الداخلى   ١٣
  ١١٠  التغلب على المعوقات

١٤  
القيم التقديرية لمعامالت الثبات لمقياس معوقات تطبيق 

  بطرقتى التجزئة النصفية  وأبعاده لكترونيةاإلدارة اإل
  ونباخوألفا آر

١١١  

  ١١٤ لعباراتوالترتيب المرجحة  اتالتكرار والنسب والمتوسط  ١٥



  خ

  مقياس المعوقات التنظيمية

١٦  
 لعباراتالتكرار والنسب والمتوسطات المرجحة والترتيب 

  ١١٦  مقياس المعوقات التقنية

 لعباراتالتكرار والنسب والمتوسطات المرجحة والترتيب   ١٧
  ١١٨  مقياس المعوقات البشرية

 لعباراتوالترتيب المرجحة  اتالتكرار والنسب والمتوسط  ١٨
  ١٢٠  مقياس المعوقات المالية

لبنود والترتيب المرجحة  اتالتكرار والنسب والمتوسط  ١٩
  ١٢٢  مقياس آليات التغلب على المعوقات

٢٠  
داللة الفروق بين الجامعات المختلفة فى مقياس معوقات 

باستخدام تحليل التباين  أبعادهتطبيق اإلدارة اإلليكترونية و
  أحادى اإلتجاه

١٢٣  

للمقارنات المتعددة البعدية بين الجامعات فى  إختبار شيفيه  ٢١
  ١٢٤  وأبعاده لكترونيةمقياس معوقات تطبيق اإلدارة اإل

٢٢  
داللة الفروق بين المستويات التعليمية المختلفة فى مقياس 

باستخدام تحليل  ادهمعوقات تطبيق اإلدارة اإلليكترونية وأبع
  التباين أحادى اإلتجاه

١٢٦  

٢٣  
للمقارنات المتعددة البعدية بين المستويات  إختبار شيفيه

التعليمية فى مقياس معوقات تطبيق اإلدارة اإلليكترونية 
  وأبعاده

١٢٧  

٢٤  
داللة الفروق بين الفئات العمرية المختلفة فى مقياس 

باستخدام تحليل  وأبعادهمعوقات تطبيق اإلدارة اإلليكترونية 
  التباين أحادى اإلتجاه

١٢٨  

للمقارنات المتعددة البعدية بين األعمار فى  إختبار شيفيه  ٢٥
  ١٢٩  مقياس معوقات تطبيق اإلدارة اإلليكترونية وأبعاده

٢٦  
ة فى مقياس معوقات تطبيق دمداللة الفروق بين سنوات الخ

  ليل التباينباستخدام تح اإلدارة اإلليكترونية وأبعاده
  أحادى اإلتجاه 

١٣٠  

ة دمللمقارنات المتعددة البعدية بين سنوات الخ إختبار شيفيه  ٢٧
  ١٣١  فى مقياس معوقات تطبيق اإلدارة اإلليكترونية وأبعاده

٢٨  
داللة الفروق بين الدورات التدريبية فى مقياس معوقات 

اين باستخدام تحليل التب تطبيق اإلدارة اإلليكترونية وأبعاده
  أحادى اإلتجاه

١٣٢  

٢٩  
للمقارنات المتعددة البعدية بين الدورات  إختبار شيفيه

 لكترونيةالتدريبية فى مقياس معوقات تطبيق اإلدارة اإل
  وأبعاده

١٣٣  

  



  د

  املالحق قائمة
 رقم الصفحة  عنوان الملحق رقم الملحق

  ١٥٥  قبل التحكيمأداة الدراسة   ١
  ١٦٤  أسماء السادة المحكمين  ٢
  ١٦٦  التحكيم بعد أداة الدراسة  ٣

 



١ 

 

  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

  

  .مقدمة  -

 .مشكلة الدراسة  -

 .حدود الدراسة  -

 .أهداف الدراسة  -

 .أهمية الدراسة  -

  .وأداتهامنهج الدرارسة  -

 .الدراسات السابقة  -

 .مصطلحات الدراسة  -

 .خطوات الدراسة  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢ 

 

  اإلطار العام للدراسة

  :مقدمة 

وجي   عة الهائإن أآثر مايميز عصرنا الحالي هو السر دم العلمي والتكنول ذا  لة في التق ، وه
ي   ذل ف ي تب رة الت ود الكبي ن خالل الجه د إال م ذا الح ى ه ن ليصل إل م يك دم ل ين  التق ال التحس مج

ه ، بل واإلدارة تعتبر أداة هذا التقدم ،والتطوير والتجديد ك  ، هي التي تعمل على تقدمه ورفاهيت وذل
ى أقصى ح    ه إل وب في اه المرغ ي االتج ند مف دول    ، مك ي ال ي ف دم الحضاري والعمران ا التق فم

  .المتقدمة إال بفضل اإلدارة الناجحة وأساليبها الحديثة 
كلها ال اإلدارة بش ل  ف اح أي عم ي نج دورها ف از ب ام تمت تهدف  ، ع انية تس ة إنس ي عملي فه

ن إمك   ديها م تغالل مال ن اس ا م ذي يمكنه كل ال رية بالش ود البش ين الجه يق ب اون والتنس ات التع اني
ة وأصبح           د وآلف ل وقت وجه ة لتحقيق أهداف محددة بإق ومايتوفر لديها من وسائل وتقنيات حديث
دم المجتمعات     ينظر إليها وإلى جهود اإلداريين وفاعليتهم على أنها من أهم العوامل التي يعزى تق

لها إليه ة اإلدا ، اأو فش ى نوعي ى عل ة األول اح أي مشروع يتوقف بالدرج د ثبت أن نج ي فق رة الت
ا       األمر الذي أدى إلى اعتبار التقدم اإلداري معيارا يعتد، تسوده م ورقيه دم األم ى تق م عل ه للحك ، ب

ا من      ، وحتى تحقق التربية ثمارها ود أفراده فإنها تحتاج إلى إدارة فاعلة تنظم نشاطها وتنسق جه
  )١( .أجل تحقيق األهداف المرجوة

ة   لذلك هناك اهتمام آبير في المجال الترب ة إدارة المؤسسات التربوي ة    وي بقيم بصفة عام
ذه     ، والتعليمية بصفة خاصة ة اإلدارة في ه ا عملي ة وم  لما لها من مكانة خاصة في العملية التربوي

ام   ذا اإلهتم وهر ه ات إال ج وغ     ، المؤسس ل لبل ير العم ه س ادة وتوجي ن قي ئولة ع ا المس باعتباره
  .أهدافها المنشودة

ذ    دى ه ة إح ث إن الجامع ر       وحي ل الفك ر معق ي تعتب ة والت ة الهام ات التعليمي ه المؤسس
ع    ي المجتم ة ف ي مصنع للعناصر الفاعل رية فه روة البش ة الث تثمار وتنمي اني ومصدر اإلس اإلنس

  .ا ومجابهة التحديات التي تواجههاوالتي تتحمل مسئولية النهوض باألمة والدفاع عن مكتسباته
ك يستوجب    ، وعظم الدور الملقى عليها، التهات ورسمع األهمية الحيوية للجامعا وانسجامًا إن ذل ف

حيث أن الجامعة منظومة " ضرورة توفير العديد من المتطلبات للنهوض بها واإلرتقاء بخدماتها  
ة   ، يرات األساسية التابعة والمستقلةمرآبة من مجموعة آبيرة من المتغ لذلك ال يمكن إدارة الجامع

ادرة       ، )٢("نية تقليدية عادية بأساليب تقليدية وأدوات روتي ة ق ة واعي د من وجود إدارة تربوي بل الب
دم   ة للتق اد الحقيق ة األبع ى رؤي ئوليات    ، عل ات المس ا الجامع ل فيه ية تحم ى أداء أدوار أساس وعل

    .ة حاجات العصر وتحديثات المستقبلالجديدة التي تتطلبها عملية التحديث والتطور لمواآب
ة  د أن الجامع ه نج ل وعلي ى آ زة تشرف عل ة ناجحة متمي ى إدارة جامعي اج إل نشاط تحت

رن ادف م وي ه ادي ترب امعي قي ة ، ج ه والرقاب يم والتوجي ات التخطيط والتنظ ى عملي د عل وتعتم
ى تحقيق األ      والتقويم من خالل خبرات ابقة بهدف الوصول إل أعلى     س ة المنشودة ب هداف الجامعي

د   ل جه اءة وأق اإلدارة الجام ، )٣(آف ذلك ف ى    ل ب أن اليبق ة يج رية والمواآب ورة والعص ة المتط عي

                                                            
ي(١)  لمي عل واطر: الس رة  خ ي اإلدارة المعاص ة و  ف ب للطباع اهرة ،  ، دار غري ع، الق ر والتوزي ، م٢٠٠١النش
  .١٨٥ص
  .٣٢ص، م٢٠٠٢، القاهرة، ايتراك للتوزيع والنشر،  ٢ط ، إدارة الجامعات بالجودة الشاملة: فريد النجار  (٢)
، مكتبة الفالح، نظمه، دارته إ، أهدافه : دراسات في التعليم العالي والمعاصر : وأحمد بستان،محمد الصاوي (٣) 

  . ٢٦ص، م١٩٩٩، الكويت



٣ 

 

ا   نظامها اإلداري نظاما روتينيًا ة التي تساعدها        بل يجب عليه ة الحديث اليب اإلداري استعمال األس
                                                                        .األهداف التي تسعى إليها وتنشدهاعلى الوصول إلى 

دة     لق ة وعدي ات متنوع ديثا آلي ات ح ذت إدارة الجامع داف   د أخ دافها وأه ق أه لتحقي
ا ن، مجتمعاته ات وم ك اآللي أ ( تل ة والخط ة  –التجرب ل التنظيمي ر الهياآ ات  –تغيي ديل السياس تع
ة جودة المخرجات     –تطوير السلوآيات  –واألساليب   –التطوير التنظيمي    –الترآيز على مراقب

اء     كامل للتطوير يحقق البحث عن إطار مت ى التنافسية والبق درة عل ات تنظيم     ، )الق ومن أحدث آلي
حيث تبرز ضمن موضوعات الدراسة   لكترونيةوتطوير وتحسين أداء اإلدارة الجامعية اإلدارة اإل

ادئ المرتبطة بعضها     الهامة والحديثة في مجال اإلدارة الجامعية والذي يتضمن مجموعة من المب
  . بمستوى متميز من الجودة والنوعيةألداء العمل  متكامًال شامًال ل مدخًالوالتي تشك، بعضب

ةوتهدف اإلدارة اإل ات  لكتروني ودة العملي ن خالل ج ة م ين المخرجات التعليمي ى تحس إل
ة والمجتمع      ين الجامع التعليمية وتحقيق هذا الهدف يتطلب إدارة واعية قادرة على زيادة التفاعل ب

ر  طة معب رامج وأنش ددةب ة ومتج ة  ، تنوع ى مواجه درة عل ديهم الق ادة ل ب ق ي إدارة تتطل فه
  .المتغيرات والتحديات الكبيرة والذين يملكون القدرة والتصميم على النجاح 

ذات الطبيعة ة عني تحويل آافة العمليات اإلداريت لكترونيةومما سبق يتضح أن اإلدارة اإل
ة   ات ذات طبيع ى عملي ة إل ةالورقي ات اإلباس إلكتروني ف التقني ةتخدام مختل ي اإلدارة لكتروني ، ف

ل   ، تغير من وظائف اإلدارة التقليديةسوف  لكترونيةفاإلدارة اإل دة مث من حيث ظهور وظائف جدي
  )١( .لكترونيةالتخطيط اإللكتروني والتنظيم اإللكتروني والتوجيه اإللكتروني والرقابة اإل

ع المستويات      وتكمن مشكلة اإلدارة الجامعية في أن العدي ي الجامعات في جمي د من إداري
يم  ا التعل تيعاب تكنولوجي ى اس ادرين عل ر ق ا غي ة  تقريب الهم القيادي ي أعم تخدامها ف م ، الس ن ث وم

ه  ي التوجي ة والقصور ف رق العمل داخل الجامع ى ف ى اإلدارة واإلشراف عل درتهم عل تضعف ق
اد لواإل راف واإلرش رية ذات مش وى البش ن الق ة م ات واإلتاإل جموع ةجاه ات المختلف  ،حتياج

  )٢( .فالجامعة بحاجة إلى قادة يمتلكون مهارات اإلدارة الناجحة والتفاوض وإدارة األزمات
اإلدارة اإل        ة لقد اهتمت الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ب  أنشأت حيث  ، لكتروني

ات  ا المعلوم ئون تكنولوجي زة إدارة ش المية بغ ة اإلس أتو، الجامع ة أنش ر جامع دة  األزه وح
ة القدس المفتوحة     أنشأتو، جامعة األقصى مرآز الحاسوب وأنشأت، تكنولوجيا المعلومات جامع

ة     ،مرآز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلدارة اإللكتروني تشكل هذه المراآز النواة األساسية ل
   )٣( .ناول تجارب تلك الجامعات بشئ من التفصيل الحقًام تتوسي ،في الجامعات

ى  ارة إل در اإلش ق اإلدارة اإل وتج ةأن تطبي ق    لكتروني د حق امعي ق يم الج ال التعل ي مج ف
د من مؤسسات التع ي العدي ا ف ا ملحوظ ات األخرىنجاح ي المجتمع امعي ف يم الج ر إال أ، ل ن األم

امع يم الج ي التعل ة  يمختلف ف ية واالقتصادية والمجتمعي را للظروف السياس ي الفلسطيني نظ الت
فهي تواجه   ، باإلضافة إلى التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات، جامعات الفلسطينيةتعيشها ال

ة   ةولعل إنشاء إحدى عشر    ، الكثير من المشاآل والمعوقات التي تحد من االرتقاء بمستواها جامع
ة في غضون العقود الثالثة الماضية آان بسبب حرمان اآلآلف من الطلبة الفلسطينيين من الدراس   

                                                            
م  (١)  ود نج م عب ةاإلدارة اإل: نج كالت   لكتروني ائف والمش تراتيجية والوظ ر ، اإلس ريخ للنش اض، دار الم ، الري

  .٢٣٨-٢٣٧ص ص ، م٢٠٠٤
يم (٢)   ار    : مصطفى فه يم الكب ات وتعل دارس والجامع ي الم ت ف تخدام اإلنترن ي ، اس ر العرب اهرةال، دار الفك ، ق

  .٨١ص، م٢٠٠٥
ة (٣) اني وهب ع: ه ا  واق بل تطويره ات الفلسطينية وس ي الجامع تراتيجية ف ر ، اإلدارة اإلس تير غي الة ماجس رس

  .٤٤ص، م٢٠٠٨، غزة، الجامعة اإلسالمية  ،منشورة
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ي ا ة  ف ة واألجنبي ات العربي تالل        ، لجامع ن اإلح ت ع ي نتج ية الت روف القاس ى الظ افة إل باإلض
  )١( .الصهيوني

ة اإلدارة اإل         ات ومعضالت في تطبيق أنظم ة إن هذا التسارع حتما سيظهر معوق  لكتروني
ات والمشكالت التي     ولذلك ،في الجامعات الفلسطينية فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على المعوق

ات اإلدارة اإل  يواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونت ة ة في الجامعات الفلسطينية في ضوء متطلب  لكتروني
ا لمعرف   ا    من خالل البحث في متطلبات تطبيقه ات التي تحول دون تطبيقه ى    ، ة العقب ا تهدف إل آم

ة في            ات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكتورني ذه المعوق ى ه  وضع حلول للحد من أو القضاء عل
  .الجامعات الفلسطينية
  :مشكلة الدراسة 

ة         التجهيزات المادي ات ب دارس والجامع م الم ي دع الي ف يم الع ة والتعل د وزارة التربي ، تجته
ادر اإلداري  دريب الك ة  ، وت ة ممنهج اد سياس اول اعتم ا وتح ة واضحة ، آم ر اإلدارة ، وخط لنش

  )٢( :ه تحديات منهاإال أنها تواج، في المستويات اإلدارية المختلفة لكترونيةاإل

درة - ات    ن د الببان ض قواع ديث بع ة      ، تح ة الجامعي ة بالمكتب ات الخاص د البيان ل قواع مث
ر    ، والمختبرات والمرافق الصحية والمقاصف والمرافق الرياضية وخاصة في ظل التغيي

  .الجامعات الفلسطينية في آافة المجاالت  فيالسريع الذي يحدث 
 .وظيف قواعد البيانات المتوفرة لديهمتوفر األجهزة المناسبة لت قلة -
رامج         ضعف  - رامج الحاسوب وخاصة ب اءة في استخدام ب و  SPSS و  (EXCELالكف

(Access،      د من الموظفين ل العدي ة المستويات   ، وغيرها من البرامج من قب ى آاف ، وعل
 .مما يحرمهم من اإلستفادة من امكانيات قواعد البيانات المتوفرة لديهم

ا  - دد الك ة ع ات   قل ع المعلوم ال جم ي مج ل ف ا در العام ات وتنظيمه عف ، والبيان وض
 . اإلمكانيات المادية والتمويل لهذه المشاريع

ا  اك  آم ل في   أن هن ات تتمث ا المعلومات   ضعفعقب ة لقطاع تكنولوجي ة التحتي ة ، البني والتكلف
ى أخطاء    باإل، النظم المحوسبة في والنقص في خبرة الموظفين ، لكترونيةالعالية للنظم اإل ضافة إل

ة  راءات البرمجي ات   ، اإلج رية المعلوم ى س ة عل اب المحافظ ات  ، وغي ه إدارات الجامع تواج
   )٣( .الفلسطينية

   )٤( :آما توصلت إحدى الدراسات لعدة نتائج آان من أهمها
ات تطبيق    إن اإلدارات الجامعية الفلسطينية تعاني من مشكالت وقصور في   - وفير متطلب ت

ةاإلدارة اإللكتر ات اإلدارة     ، وني ى تطبيق املين عل دريب الع يم اإلداري وت وير التنظ وتط
  .اإللكترونية

                                                            

: ؤتمرورقة عمل مقدمة إلى م، جيلدور التكنولوجيا في تطوير عمادات القبول والتس: أسعد عبد اهللا أبو جهل(١) 
في الفترة ، عمل عمادات القبول والتسجيل في الجامعات والكليات الفلسطينية في ظل ثورة التكنولوجيا واقع

  .٣ص، م٢٠١١ ،غزة، األقصىجامعة ، )م٣٠/٥/٢٠١١-٢٨(
الي  (٢)  يم الع ائج ورش العمل     : وزارة التربية والتعل ات القضايا ونت وي   /قاعدة بيان ع الترب الخطة   -تشخيص الواق
  .٤٨ص ، م٢٠٠٩، رام اهللا، منشورات وزارة التربية والتعليم العالي ،)٢٠١١-٢٠٠٧( سية الثانيةالخم
  .١٧ص ،مرجع سابق: أسعد عبد اهللا أبو جهل (٣)
اب  (٤)  ي آس ات      : رؤى عل ي الجامع ة ف ق اإلدارة اإللكتروني ة وتطبي رات التنظيمي ض المتغي ين بع ة ب العالق

  .٤-٣ص ص ، م٢٠٠١، جامعة األزهر، ير غير منشورةرسالة ماجست، الفلسطينية بقطاع غزة
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للعمل داخل الجامعة وخاصة في   في مجال تكنولوجيا المعلومات قلة الكوادر المتخصصة -
ام اإلداري ه ، النظ اره لقدرات ب واختي ان المناس ي المك ب ف رد المناس ع الف دم وض وع
 .ومؤهالته العلمية

ة التي تفرضها         ضعف التشر - امالت اإللكتروني ة لتتواآب مع التع ة اإلداري يعات واألنظم
 .اإلدارة اإللكترونية

  :اإلجابة على التساؤالت التاليةعلى ما سبق تترآز مشكلة الدراسة الحالية في  وبناًء
 ؟ تطبيقها في الجامعاتومتطلبات  هاوأسس ؟ وما سماتها لكترونيةاإلدارة اإلمفهوم ما  -١
 ؟ يةفلسطينال في الجامعات لكترونيةاإل دارةتطبيق اإل اقعما و - ٢
 في الجامعات الفلسطينية ؟ لكترونيةما أهم المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإل - ٣
ق اإلدارة اإل    - ٤ ه تطبي ي تواج ات الت ى المعوق ب عل بل التغل ا س ةم ات  لكتروني بالجامع

  ؟الفلسطينية 

  :حدود الدراسة 
  :التالية  تتحدد الدراسة بالحدود

 :الحدود الموضوعية  •
ق اإلدارة اإل    ات تطبي ة معوق ذه الدراس اول ه ةتتن ي ا لكتروني طينية  ف ات الفلس لجامع

ات  ( : بمحافظات غزة ، وهي ة معوق ة ، تنظيمي ة ، بشرية ، تقني رز     )مالي ى أب والتعرف عل
   .يمكن الحد من أو القضاء على هذه المعوقات هااآلليات التي من خالل

 : ةشريالب ودالحد •
ة  ةتقتصر الدراس ى الحالي ن عل وائية م ة عش ي   عين ة ف ة اإلداري وظفي الهيئ أعضاء وم

ورؤساء  ، ينواإلداري ينوتشمل عمداء الجامعات ونوابهم األآاديمي، عات الفلسطينيةامالج
   والسكرتاريا العاملين بهذه األقسام، األقسام األآاديمية واإلدارية

 : المكانية ودالحد •
رى ث أج ة   الباح ة الميداني يالدراس ي   ف ل الدراس انيالفص ي   الث ام الدراس ن الع       م
، القدس  األقصى ، زهر ، األاإلسالمية( :تاليةال قطاع غزة جامعات على  م٢٠١١-٢٠١٠

ة ة       . )المفتوح فة الغربي ى الض زة إل اع غ كان قط ل س هيوني تنق ان الص ع الكي رًا لمن  نظ
  .والعكس منذ انتفاضة األقصى الثانية

  :الدراسة أهداف 
  :تهدف هذه الدراسة إلى 

 .وسماتها وخصائصها ، لكترونيةاإلدارة اإلماهية  إلىالتعرف  - ١
 .بمحافظة غزةالجامعات الفلسطينية في  لكترونيةاإلدارة اإلواقع  رصد - ٢
ات  - ٣ ةالكشف عن المعوق ة والتقني ة  التنظيمي رية والمادي ق اإلدارة والبش ه تطبي ي تواج الت

 .ات الفلسطينة في الجامع لكترونيةاإل
ىتوصال - ٤ ول ل إل د  وتوصيات حل ن للح اتم ذه العقب ى ه ب عل ائج ، أو التغل ي ضوء نت ف

 . الدراسة
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  :أهمية الدراسة 
  :فيما يلي الراهنة تتمثل أهمية الدراسة 

درة الدراسات  - ١ م الباحث-ن د عل ى ح ت اإلدارة اإل -عل ي تناول ةالت ات  لكتروني ي الجامع ف
  .الفلسطينية

ه         يأمل الباح -٢ ات التي تواجه آل من ل ذه الدراسة عن المعوق مسؤولية في    ث أن تكشف ه
 . لتفاديهافي جامعاتهم  لكترونيةبيق اإلدارة اإلطجامعات فلسطين عند ت

ى توظيف أفضل السبل          -٣ ام في الجامعات الفلسطينية عل قد تفيد هذه الدراسة رؤساء األقس
 . تهمافي أقسام جامع لكترونيةارة اإلفي تطبيق اإلد

تح مجال        -٤ ة في ف ذه الدراسة الحالي اليب      إلقد تسهم نتائج ه جراء دراسات أخرى حول أس
  .ع المستويات التربوية في فلسطينوذلك على جمي، لكترونيةفهوم ومبادئ اإلدارة اإلتطبيق م

 أو إحدى مجاالتها في فلسطين لكترونيةقد تساعد الباحثين والدارسين في مجال اإلدارة اإل -٥
ق من خالل الظروف        -٦ أتي في وضع حساس ودقي ا ت ذه الدراسة في آونه ة ه تكمن أهمي

د ي تح ية  واالقتصادية الت ع السياس ن السعي لتطوير مؤسسات المجتم ات، م يما الجامع  الس
ي  وير العلم ين والتط اير التحس كالت   ، لتس ى المش ب عل ن التغل ات م تمكن الجامع م لت ن ث وم

  .ا وازدهارها والعقبات التي تعيق من تقدمه
قد تفيد هذه الدراسة صانعي القرار والسياسيات التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي  -٧

ق اإلدارة اإل     ه تطبي ي تواج ات الت ى المعوق رف عل ي التع طينية ف ات الفلس ةوالجامع  لكتروني
 .والتعرف على الحلول والتوصيات المقترحة للقضاء على هذه المعوقات، لتفاديها

ة  قد تسهم هذه الدراسة في إثراء ا -٨ ة التربوي ة     ، لمكتب التي   الدراسات وخصوصا في ظل قل
  .لحداثة هذا المجال نظرًا لكترونيةتناولت اإلدارة اإل

  :وأداتهامنهج الدراسة 
ة  ذه الدراس اة من ه داف المتوخ ق األه تخدملتحقي نهج الوصفياس ك ، ت الدراسة الم وذل

ى   رف عل ة للتع س النظري إلدارة اإل األس ةل ع و، لكتروني اوالت تطبيقواق امح ات   ه ي الجامع ف
ا    ين األداء اإلداري فيه ي تحس ا ف طينية ودوره ق    ، الفلس ات تطبي ن معوق ي الكشف ع ذلك ف وآ

  .في هذه الجامعات  لكترونيةاإلدارة اإل

د    ب قام الباجثو تبانة لتحدي اء اس ع بن ة تطبيق اإلدارة اإل  واق محافظة  في جامعات    لكتروني
ى     وذلك لمالء، والمعوقات التي تواجهها زةغ ة للحصول عل متها لهذا النوع من الدراسات الميداني

ى  ، المعلومات من عينة الدراسة داء الجامعات   حيث تم توجيه االستبانة إل اديمي  عم وابهم األآ  بنون
اء  ينواإلداري اماألورؤس ام   قس ذه األقس املين به كرتاريا الع ة والس ة واألآاديمي ي   ،اإلداري ف
  .م٢٠١٠/٢٠١١ت غزة خالل الفصل الدراسي محافظا

  :الدراسات السابقة 
ر اإلدارة اإل  ة تعتب رة    لكتروني ة المعاص ات اإلداري ن االتجاه ث أن   ، م ظ الباح ذا الح ل

ة والجامعات    لكترونيةالدراسات ذات الصلة بتطبيق اإلدارة اإل في المؤسسات التربوية بصفة عام
ة في فلسطين       تحتل مساحة ق، بصفة خاصة  ة التربوي ليلة نوعا ما على خريطة الدراسات اإلداري

ة    لعربي والوطن ا وهذه بعض الدراسات السابقة والدوريات العلمية المحكمة في الجامعات المحلي
ة  ة والعالمي ات العربي ذلك الجامع ن   وآ ا الباحث م ر عليه ي عث الل الت ات خ ى االدبي ه عل اطالع

  .ومن األقدم إلى األحدث ، فها إلى دراسات عربية وأجنبية وقد صن،  والدراسات السابقة
  



٧ 

 

  :الدراسات العربية :  أوًال
ى       -١ ة ال ن الورقي ة م دس المفتوح ة الق ي جامع ة ف ة و اإلداري ات األآاديمي ل العملي تحوي
  )١( :اإلمكانيات و المعوقات – لكترونيةاإل

و الفنية بجامعة القدس المفتوحة   اإلمكانيات المادية و اإلدارية  رصدوهدفت الدراسة الى 
ا    ين من خالل أراء المشرفين األآ ا  ، دميين المقيم ات التى تعترض       آم ار المعوق ى إظه وتهدف إل

ي ن  دة ف اليب جدي ال أس ث إدخ ن حي ة م ر المحتمل ة التغيي ةعملي ي الجامع يم ف ، مط اإلدارة و التعل
نهج الوصفي    استخدمو ة    او، المسحي الباحث الم ار الباحث عين ه   الدارسة مجتمع  خت ، الدراسة آل

ة القدس المفتوحة وعددهم      وقد   شملت هذه العينة جميع المشرفين األآادميين المتفرغين في جامع
ام الجامعي   )  ٩٩(  تبانة وأعد الباحث   ، م١٩٩٩/  ١٩٩٨مشرفا للع ات     اس ل العملي خاصة لتحوي

وآانت نتيجة البحث    لكترونيةاإل األآاديمية و اإلدارية في جامعة القدس المفتوحة من الورقية الى
ه           رة وإن رة وال خطي ات ليست آبي وفرة وآانت المعوق ة مت ة والفني إن اإلمكانيات اإلدارية و المالي
ذه النتيجة تعزز              ة وه ة بعواقب وخيم ة دون مجازف ة التحويلي ذ العملي دما في تنفي يمكن المضي ق

  .  اإلمكانيات المتوفرة عند الجامعة للقيام بهذه العملية

  )٢( :لكترونيةالمتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة اإل -٢
ة   هدفت هذه الدراسة الى التأآيد على ضرورة مواآبة التقدم التكنولوجي في الدول المتقدم

ق اإلدارة اإل     ة لتطبي ة و األمني ات اإلداري ى المتطلب رف عل ةو التع ى   لكتروني رف عل و التع
ا   لكترونيةتواجه تطبيق اإلدارة اإل المعوقات و التحديات التى راز تطبيقه الباحث   استخدم و، مع إب

 استخدمو ،تصنيفها وتسجيلها بالحاسب اآللي أسلوب البحث الوصفي وطريقة التحليل للبيانات بعد
م    ستبانةاال آأداة للدراسة وتم توزيعها على عينة الدارس المتكونة من جميع المجتمع الدراسي وه

ائج التى     . فرد )  ١٥٠( بالمؤسسة العامة للموانئ بالرياض وعددهم جميع العاملين  م النت ومن أه
  :توصل إليه الباحث 

اك وضوح  ظأ -  ث أن هن ر البح وم     ًاوإدراآ ًاه وانئ لمفه ة للم ة العام املين بالمؤسس دى الع ل
ي     لكترونيةاإلدارة اإل اهيم العمل اإللكترون در    % ) ٨٠( حيث ان  ، ومف ة ي راد العين آون من أف

  .  لكترونيةاإلدارة اإل مفهوم

وانئ     - ة للم يرى معظم المبحوثين أن نسبة آبيرة من حجم الخدمات التي تقدمها المؤسسة العام
 . يمكن أن تقدم بشكل إلكتروني 

ق     أ - ة لتطبي ة و األمني ات اإلداري ن المتطلب دد م وثين لع دى المبح را ل ا آبي ر البحث إدراآ ظه
 . لمؤسسة العامة للموانئ في ا لكترونيةاإلدارة اإل

و اإلدارة اإل        - ول نح ل التح د تعرق ي ق ات الت ن المعوق دد م ث ع ر البح ةأظه ل  لكتروني : مث
  . المعوقات التكنولوجية والمعوقات المالية والبشرية واإلدارية 

                                                            
ى اإل  : نادر أبو خلف(١)  ة ال ة تحويل العمليات األآاديمية و اإلدارية في جامعة القدس المفتوحة من الورقي  لكتروني

ة   ، اإلمكانيات و المعوقات – ة القدس المفتوحة   ، مجلة البحوث والدراسات التربوي دد ، غزة ، جامع وفمبر  ، ٦الع ن
  .١٤٢-١١٤ص ص  ،م٢٠٠١

ري (٢)  عيد العم ق اإلدارة اإل  : س ة لتطبي ة واألمني ات اإلداري ةالمتطلب ورة  ، لكتروني ر منش تير غي الة ماجس ، رس
  .م٢٠٠٣، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
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دة              - ري المؤهل العلمي وم ين متغي ة إحصائية ب روق ذات دالل أسفر البحث عن عدم وجود ف
  .  لكترونيةالمتطلبات اإلدارية و األمنية لتطبيق اإلدارة اإل الخدمة ومحور

   )١( :واقع استخدام الحاسوب في التعليم العالي بفلسطين  -٣
الي     يم الع ات التعل ي مؤسس تخدامات الحاسوب ف ع اس ى تقصي واق ذا البحث إل دف ه يه

، العملية التعليميةوالكشف عن العقبات والمشكالت التي تواجه مستخدمي الحاسوب في ، بفلسطين
تبانة وتمثلت األدوات في اال  ، المسحيواتبعت الدراسة المنهج الوصفي  ة بغرض جمع     س والمقابل

  :وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها، المعلومات الميدانية
ي              - ية ف ررات الدراس دريس المق ي ت ب ف نهج المحوس ى الم رة عل ة آبي اد بدرج تم اإلعتم ي

  الجامعات الفلسطينية
  .الكوادر الفنية المتخصصة من العناصر المهمة إلنجاح استخدام الحاسوب آوسيلة تعليمية -
  .ضعف اإلمكانات المادية لتجهيز المختبرات الحاسوبية إلنجاز األعمال الدراسية -

  :آما أقترحت الدراسة التوصيات التالية
ي م        - وب ف ة الحاس ة تقني يم وخاص ا التعل وفير تكنولوجي ى ت ل عل الي   العم يم الع ات التعل ؤسس

  بفلسطين
ين مراآز التطوير والتخطيط           - اون ب ة في فلسطين بالتع ات التعليمي إقامة مراآز إلنتاج البرمجي

دير   طينية وم ات الفلس ي الجامع يم     يف ة والتعل ي التربي ي وزارت ة ف ائل التعليمي اهج والوس تي المن
  .العالي

ى مس    - رامج عل دبلوم  دعوة الجامعات الفلسطينية إلنشاء ب ى    (توى ال ة األول د الدرجة الجامعي ) بع
  . في مجال استخدام الحاسوب في التعليم آمادة دراسية ووسيلة تعليمية

   )٢( :لكترونيةاإلدارة اإل -٤
ات  ة المتطلب ذه الدراسة لمعرف ل اهدفت ه ة قب ي المنظمات اإلداري ا ف ي ينبغي توافره لت

ة    ظمات اإلدارية الحكومية في المن لكترونيةالشروع في تطبيق اإلدارة اإل ة مصر العربي بجمهوري
تبانة ومن خالل تطبيق بطريقة المسح اإلجتماعي  المسحيالباحث المنهج الوصفي  استخدموقد   اس

ا أن     وقد ت ،الدراسة ائج منه ى نت ق اإلدارة      أوصلت الدراسة ال ا لتطبي الزم توافره ات ال م المتطلب ه
ا        في المنظمات الحكومية تتمثل لكترونيةاإل ة وتحويله ة التقليدي ادة هندسة الوظائف اإلداري في إع

ائف  ى وظ ةال زة اإلتصال اإل  إلكتروني وفير أجه ةوت رية  لكتروني وادر البش دريب الك ة وت  الحديث
ي نظم المعلومات   ادات    ،المتخصصة ف ار القي ا الدراسة أفتق ي ظهرت به ات الت م المعوق ومن أه

ة اس بالتقني ة اإلحس ى أهمي ة ال ات و ،اإلداري ات والبرمجي وير التقني اس لتط اض لحم إنخف
ة حتية لتطبيق اإلدارة اإلوقلة اإلمكانيات المالية المخصصة لتطوير البنية الت، لكترونيةاإل ، لكتروني

وقلة الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على  ،الوعي ألهمية الحاسب اآللي لدى المواطنين وإنخفاض
  . الحاسبات اآللية 

  
  

                                                            
ر منشورة  ، واقع استخدام الحاسوب في التعليم العالي بفلسطين: أيمن محمد الجمل(١)  ة  ، رسالة ماجستير غي آلي

  .م٢٠٠٣، الخرطوم،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، التربية
اذ مرآز المعلومات ودعم   مجلة ، لكترونيةاإلدارة اإل: رأفت رضوان(٢)  وزراء    إتخ رار بمجلس ال اهرة ، الق ،  الق

  .م٢٠٠٤
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   )١( : آفاق الحاضر وتطلعات المستقبل لكترونيةإلاإلدارة ا -٥
إلدارة اإل     ة هدفت الدراسة إلى توضيح اإلطارين النظري والتطبيقي ل من خالل    لكتروني

ة واإلدارة اإل   ين اإلدارة التقليدي ة التمييز ب ة اإلدارة اإل  ،لكتروني ة وأهمي ا وطرق    لكتروني و وظائفه
ةاإلدارة اإل ة    لكتروني أمين وحماي م ت امالت اإلدارةونظ ه     ،مع ى تواج رة الت ديات المعاص والتح
  .وفاعليات تطبيقها  لكترونيةاإلدارة اإل

ى اال  او المسحيالباحث المنهج الوصفي  استخدم  د عل تبانة عتم ة      س أداة لجمع المعلومات الالزم آ
  : وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها ، للدراسة 

ةإن اإلدارة اإل - ذ  لكتروني ي تنفي راد      ه ن األف ة م ين مجموع امالت ب ال و المع ل األعم آ
ة والمنظمات من خالل استخدام شبكة اإلتصال والمعلومات اإل     ة      لكتروني ادة فاعلي من أجل زي

 .  األداء
الل تط - ن خ ارة اإلبم ق التج ةي وظفين     لكتروني ع الم رص لجمي ا وف اك مزاي ون هن وف تك س

 . والقاطنين في المجتمع المحلي 
تم - دما ي ارة اإل عن ق التج ةتطبي ف   لكتروني ل اإلداري بمختل ذري للعم ول ج اك تح يكون هن س

 .الجوانب بأشكال وصور مختلفة 
 : من أهمها  لكترونيةآشفت الدراسة عن وجود عدة نظم لتأمين وحماية معامالت اإلدارة اإل -

 .التشفير اإللكتروني  .١
 .التوقيع اإللكتروني  .٢
 .صية لتحقيق الشخ لكترونيةالشهادة اإل .٣

إلدارة   - ية ل اليب رئيس ا أس ن إعتباره ي يمك ن الطرق الت د م ود العدي ة عن وج آشفت الدراس
ة  ، من بينها طريقة تجميع المستخدمين لكترونيةاإل ة التبعي وى المجاني   ، وطريق ة المحت ، وطريق

  . وطريقة الترآيز على العوامل الخارجية 
   )٢( :ومقولة نهاية اإلدارة  لكترونيةاإلدارة اإل -٦

ة نهاي        اده لمقول ده والمض ررات المؤي د المب ى تحدي ة ال دفت الدراس ديم ، ة اإلدارةه وتق
يم   اقديم وت، لكترونيةهوم اإلدارة اإلفواضح لم تصور ة في التقي الباحث   استخدم و، ستنتاجات عملي
ا  وجمع البيانات الالزمة وأهم النتائج التى توصلت إل، ج الوصفي من خالل تحليل األسبابالمنه يه

  :الدراسة ما يأتي 
 لكترونيةبدأت واضحة في تطور مفهوم اإلدارة اإل، آثرة استخدام اإلنترنت وشبكات األعمال -

 . وزيادة الترآيز عليها 
وم و  - ور مفه تخدام اإلدرااإن تط ةة اإلس زة  لكتروني ها المتمي ر   ، بخصائص ديات غي د تح أوج

ة    ة المقلوب ن الهرمي ال م ي اإلنتق ل ف بوقة تتمث ة والترمس ات األفقي وارد  آأو العالق ى الم ز عل ي
 . الفكرية بدال من الموارد المادية 

                                                            
د  (١) دأحم يم  محم ةاإلدارة اإل :غن تقبل  لكتروني ات المس ر وتطلع اق الحاض ة المص، آف ، المنصورة، ريةالمكتب

  .م٢٠٠٤
د  ، المجلة الدولية للعلوم اإلدارية، ومقولة نهاية اإلدارة لكترونيةاإلاإلدارة  :نجم عبود نجم (٢)  دد ، ٩المجل ، ٤الع

  .١٥٦-١٢١ص ص ، م٢٠٠٤، اإلمارات العربية المتحدة
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ن    إن - ة ع رات الناجم ديات والتغي و   االتح ا تط ال وم بكات األعم ت وش تخدام اإلنترن ن س ر م
ررات  جعلت البعض يطرح مقولة نهاية اإلدار، لكترونيةاساليب اإلدارة اإل ة باإلعتماد على المب

 : اآلتية
  .ل من اإلدارة والمديرين قدم آ .١
 . قابلت التشغيل البيني مع اإلنترنت وشبكات العمل  .٢
 . اإلدارة الذاتية مقابل إدارة الغير  .٣
 . التنظيم الذاتي  .٤

 إن النظرة الشاملة والمتوازنة البد من ان تميل الى التكامل والمزج الفعال بين الرؤيتين  -
  .ادة من خبرات اإلدارة من أجل اإلستف) اإلدارية و التكنولوجية ( 
ات الفلسطينية في      -٧ تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات اإلدارية في الجامع

  )١( :قطاع غزة
ذي      دى متخ رارات ل ة صنع الق ي عملي نظم ف ذه ال يم دور ه ى تقي ة إل ذه الدراس دفت ه ه

زة اع غ طينية بقط ات الفلس ي الجامع رارات ف تخدمو، الق ث ف اس ث الباح ة البح ع خط ي وض
ات     ي الجامع رار ف ذي الق ن متخ ة م ة الدراس ت عين ات وتألف ع البيان تبانة لجم ياته اس وفرض

اك فروق    ، الفلسطينية بقطاع غزة ى أن هن في   ًاوقد خلصت الدراسة بعد تحليل النتائج وتفسيرها إل
المية    ة اإلس الح الجامع ة لص ات اإلداري م المعلوم ات نظ ة قوي ، مكون اك عالق ين وأن هن دًا ب ة ج

رارات   ، المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعلومات وجودة واستخدام المعلومات في عملية صنع الق
ذه الجامعات جعلت مستخدمي      ووجود تقنيات حديثة بشكل عام في مكونات نظم المعلومات في ه

  .هذه النظم يعتمدون عليها اعتمادًا آبيرًا في صنع القرارات
ة      وقدمت الدراسة مجموعة  أنها تطوير نظم المعلومات اإلداري من التوصيات التي من ش

زة     اع غ طينية بقط ات الفلس ي الجامع رارت ف نع الق ة ص ي عملي افة إل، ف ن  ىباإلض ة م مجموع
ذا       ي ه ات ف ع والمؤسس وير المجتم ي تط هم ف ا تس رى الباحث أنه ي ي تقبلية الت ات المس االقتراح

  .المجال
ا ال   -٨ ة        تصور مقترح لتوظيف تكنولوجي ة العربي وح بالجامع يم المفت رامج التعل يم لتطوير ب تعل

   )٢( :المفتوحة 
وح          يم المفت رامج التعل ي ب يم ف ا التعل ف تكنولوجي س لتوظي ع أس ة لوض دفت الدراس ، ه

ة المفتوحة     ة العربي ة بالجامع د أنسب   ، واإلفادة منها في تطوير برامج التعليم المفتوح الحالي وتحدي
  .سس في برامج التعليم المفتوح بالجامعةالمقترحات لتطبيق هذه األ

نهج الوصفي  استخدموقد  ة عشوائية من أعضاء         ، ت الدراسة الم ة الدراسة من عين وتكونت عين
. آأداة لدراسته   ستبانةحث االاالب استخدمهيئة التدريس والمشرفين األآاديميين والطلبة بالجامعة و
ايير     س والمع ن األس ة م ة لمجموه لت الدراس د توص رامج     وق ي ب يم ف ا التعل ف تكنولوجي لتوظي

  :وهي، الجامعة العربية المفتوحة
  .تصحيح المفاهيم المرتبطة بمجال تكنولوجيا التعليم -

                                                            
ية في الجامعات تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارت اإلدار: صبري فايق أبو سبت (١)

  .م٢٠٠٥، غزة، الجامعة اإلسالمية، قسم إدارة األعمال، رسالة ماجستير غير منشورة، الفلسطينية بقطاع غزة
ة    : د آمال الدين الساهيأحم(٢)  وح بالجامع يم المفت تصور مقترح لتوظيف تكنولوجيا التعليم لتطوير برامج التعل

  .٢٠٠٦، القاهرة، لبحوت والدراسات العربيةمعهد ا، رسالة ماجستير غير منشورة، العربية
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  .اتباع أسلوب المنظومات آأساس لتوظيف تكنولوجيا التعليم -
  .تحديد أهداف توظيف وسائل تكنولوجيا التعليم -
  .ليم في ضوء اإلحتياجات الحالية والمستقبليةاالختيار من بين وظائف تكنولوجيا التع -
  .جمع المعلومات المطلوبة عن النظام التعليمي -
  .توفير المواد واألجهزة والتسهيالت التعليمية -
  .توفير القوى البشرية المدربة -
في آليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية في ضوء التحوالت      لكترونيةاإلدارة اإل -٩
   )١( :معاصرةال

ة هدفت الدراسة الى معرفة آيفية تطبيق اإلدارة اإل ات      لكتروني ة للبن ات التربي لتطوير آلي
وم ( محاور الدراسة الخمسة     بالمملكة في ضوء التحوالت المعاصرة من خالل     ة ، المفه ، األهمي

ق اإلدارة اإل ) المعوقات ، المتطلبات، الواقع ة وآذلك هدفت الى وضع خطة مقترحة لتطبي  لكتروني
ات ا وير آلي عوديةلتط ة الس ات بالمملك ة للبن نهج الوصفي  ، لتربي ة الم د إتبعت الباحث  المسحيوق

تخدمو تبانةت االاس ن     س ة م ة المكون ة الدراس ن عين ات م ع المعلوم أداة لجم ن)  ٢٠٢( آ       م
  : تائج منهاوصلت الدراسة لعدة نوقد ت، أقسام آليات التربية بالمملكة عميدات ووآيالت ورئيسات

  . واضح تمام الوضوح لدى عينة الدراسة  لكترونيةإن مفهوم اإلدارة اإل -
وم اإلدارة اإل  - ة إن إدراك عينة الدراسة لمفه ام       لكتروني ة في أداء المه ة و الفاعلي رتبط بالكفاي ي

ات ال  او، مرتبط بالثقافة التنظيمية  لكترونيةاإلدارية و إن نجاح اإلدارة اإل معلومات  ستخدام تقني
 . و اإلتصاالت 

ة اإلدارة اإل     - ى أهمي ة عل ة الدراس اع عين ةإجم ة      لكتروني ة والفني واحي اإلداري ة الن ي آاف ف
 . بالكليات 

ق اإلدارة اإل  - ات تطبي رز متطلب ى أن أب ة عل ة الدراس اع عين ةإجم ي  لكتروني ل ف وضع : يتمث
ة وت       رية والمالي ات البش تثمار اإلمكاني تراتيجية و إس ة إس ى   خط ات عل وبات الكلي دريب منس

 . لكترونيةإستخدام آليات اإلدارة اإل
يتمثل في قلة المخصصات المالية للبنية التحتية وضعف   لكترونيةإن أبرز معوقات اإلدارة اإل -

دورات في مجال اإلدارة اإل     درة ال ة الصيانة الدورية للبنية التحتية ون دعم الفني     لكتروني ة ال وقل
 . ية وضعف الكفاية التقن

بعض       - ا ل ة وفق اور الدراس ى مح ة عل تجابة العين ي إس ائية ف ة إحص روق ذات دالل د ف ال توج
ة العمل الحالي    إجاد، تخصص الكلية( ديمقراطية التالية المتغيرات ال ة اإلنجليزي سنوات  ، ة اللغ

 ) . عدد الدورات التدريبية ، الخبرة في العمل اإلداري
   :وقدمت الدراسة عدة توصيات منها 

  . بكليات التربية للبنات  لكترونيةضرورة تطبيق اإلدارة اإل -
  . ضرورة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية  -

                                                            
ة السعودية في ضوء التحوالت           لكترونيةاإلدارة اإل :فوزية بخش(١)  ة العربي ات بالمملك ة للبن ات التربي في آلي

  .٢٠٠٧، السعودية، جامعة أم القرى، آلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، المعاصرة
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حاليا و التوسع   لكترونيةضرورة تنويع مصادر التمويل لمواجهة متطلبات التحول لإلدارة اإل -
 . فيها مستقبال

  )١( :آمدخل للتطوير اإلداري  لكترونيةاإلدارة اإل -١٠
ق اإلدارة اإل     ه ع تطبي ى واق رف عل ى التع ة ال ةدفت الدراس ة    لكتروني ات التقني ي آلي ف

بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية و التدريبية ومدى إسهام تطبيقها 
ة     ن وجه ة م ات التقني توى إدارة الكلي ين مس ي تحس ا  ف ة فيه ة التعليمي اء الهيئ ر أعض ع ، نظ وأتب

وطبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية من أعضاء  ، المسحيث المنهج الوصفي المسحي الباح
ة التعل ة الهيئ ات التقني ة بالكلي ة التدريبي تخدمو، يمي تبانةالباحث  اس ن  تصميمه اس ن ، م ت م تكون

ع اإلدا   يس واق دهما يق ورين أح ةرة اإلمح ة  لكتروني ات التقني هام  ، بالكلي دى إس يس م ر يق  و األخ
الدراسة الى عدة نتائج من  وتوصلت، في تحسين مستوى إدارة الكليات لكترونيةاإلدارة اإل تطبيق
   -: أهمها

 . بدرجة متوسطة  لكترونيةيرى أفراد العينة أن آليات التقنية تطبق اإلدارة اإل -
ق اإلدارة اإل      - ة أن تطبي ة الدراس راد عين رى أف ة ي توى إدارة      لكتروني ين مس ي تحس هم ف يس

 . ت التقنية بدرجة عالية الكليا
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين واقع التطبيق ودرجة اإلسهام في تحسين مستوى إدارة       -

  . الكليات لصالح درجة اإلسهام 
 . تعزى لمتغير الكلية  لكترونيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عن واقع اإلدارة اإل -
رات الدراسة عن إسهام اإلدارة اإل    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مت - ة غي في   لكتروني

  .تحسين المستوى اإلداري 
  :وقدمت الدراسة عدة توصيات منها 

  .  لكترونيةضرورة إقناع المسئولين بأهمية تطبيق اإلدارة اإل -  
 .  لكترونيةنشر الوعي بأهمية تطبيق اإلدارة اإل -       

  . لكترونيةوير مستوى الخدمات اإلاإلستعانة بالهيئات اإلستشارية لتط -  
   )٢(: تطوير اإلدارة الجامعية الفلسطينية في ضوء اإلتجاهات العالمية  -١١

ة       وق اإلدارة الجامعي ي تع ات الت كالت والعقب ى بعض المش وف عل ة للوق دفت الدراس ه
ة الفلسطي  ، الفلسطينية في   نيةووضع تصور مقترح يمكن اإلستفادة منه في تطوير اإلدارة الجامعي

  .ضوء اإلتجاهات العالمية المعاصرة
ة ط  ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ة  ي قبوتكونت عينة الدراسة من عين ة عمدي

اديميين   ين واألآ ين اإلداري ة ب طينية موزع ات الفلس ن الجامع وائية م ا ، وعش تخدمآم الباحث  اس
ن اإلدارة     ات ع ات والبيان ع المعلوم تطالعية لجم ة اإلس طينية  الدراس ة الفلس تبانة ، الجامعي واس

  .موجهة لإلداريين األآاديميين
  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج آان من أهمها

                                                            
ام    عبد(١)  ي التم ن عل ة رة اإلاالدا :اهللا ب دخل للتطوير االداري   لكتروني ة      آم ات التقني ى الكلي ة عل ، دراسة تطبيقي

  .م٢٠٠٧،مكة المكرمة ،جامعة ام القرى ،آلية التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة
ه الطيطي (٢)  د اإلل د عب ة المعاصرة  : محم ات العالمي ي ضوء اإلتجاه طينية ف ة الفلس وير اإلدارة الجامعي ، تط

  .م٢٠٠٧، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية ، ير غير منشورةرسالة ماجست
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ك     - ائف اإلدارة وذل ي وظ كالت وقصور ف ن مش اني م طينية تع ة الفلس إن اإلدارات الجامعي
ي  يم واإلشراف أو ف ي التنظ ي التخطيط أم ف تويات سواء ف ع المس ى جمي اذعل رارات ال إتخ ق

ويم  وفي التوجيه اإلداري وأخيرًا دهور التي تعيش        ، في الرقابة والتق ى مدى الت دل عل ذا ي وه
  .فيه اإلدارة الجامعية

ام      - ة وعدم اإلهتم جمود الهياآل التنظيمية داخل الجامعات الفلسطينية وافتقار التنظيم للمرون
  .باإلصالح اإلداري

  :آما توصلت الدراسة لعدة توصيات منها  

عى     - ا وصالحياتها وأن تس ي مقوماته ر ف ادة النظ طينية إع ة الفلس ى اإلدارة الجامعي يجب عل
  .لتحديد مستوياتها اإلدارية وواجباتها وعالقاتها

ي  - دء ف دة من أجل الب ادات جدي دريب قي ى ت ز عل ة والترآي ادات اإلداري دريب القي ام بت اإلهتم
  .دةمراحل التطوير والتغيير والتحسين وصوال للجو

ة بالمع        - د اإلدارات الجامعي ه تزوي تم من خالل ال ي اتي فع تم  ، لومات إنشاء نظام معلوم اذ لي  إتخ
  .على تلك المعلومات القرارات بناًء

ارة اإل  -١٢ تخدام التج ه إس ي تواج ةالصعوبات الت ين  لكتروني ة للبن دارس الثانوي ي إدارة الم ف
  )١( :بمدينة مكة المكرمة

ى  ة ال دفت الدراس ن الصعوبات  الك وه ة و (شف ع رية والتقني ة  والبش ة اإلداري البرمجي
ة ستخدام اإلدارة اإل االتي تحد من   ) والمالية ة       لكتروني ة بمدين ة الحكومي دارس الثانوي في إدارة الم

ديري و ة نظر م ة من وجه ة المكرم دارسوآالمك ك الم ى درجة صعوبة آل ، ء تل والتعرف ال
  .رين والوآالءيحصائية بين وجهات نظرالمدعائق وتحديد الفروق ذات الداللة اإل

نهج الوصفي المسحيوأ ع الباحث الم ة الدارس، تب دارس  ةوتكونت عين ديري و وآالء الم من م
يال  )  ٩١( و  مديرًا)  ٤٠( ن الى يموزع)  ١٣١( مكرمة البالغ عددهم الثانوية بمدينة مكة ال ، وآ

تبانة مكون االباحث  استخدم و ارة موز  )٧٠(من  ةس ى خمسة عب يس آل محور   عة عل محاور يق
  : وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها ، صعوبة معينة

ا آشفت الدر - ي مختص       : اسة عن وجود صعوبات إدارية أهمه ى موظف فن حاجة المدرسة إل
غيل وصيانة  ي تش ات اإلدارة اإلف ةتقني ة، لكتروني دورات التدريبي درة ال ي ، ن وائح الت اب الل غي

ة ستخدام اإلدارة اإل طط ال اإلفتقار الى خ، لكترونيةق تطبيق اإلدارة اإلم طرتنظ ة  ، لكتروني البني
  .لكترونيةة إلستخدام اإلدارة اإلالتحتية اإلنشائية للمدارس غير مهيأ

ا     - رية أهمه عوبات بش ود ص ن وج ة ع فت الدراس ات  : آش ع البرمجي ل م عوبة التعام ص
صعوبة    ،تأهيل التقني للمديرين و الوآالءضعف ال، جليزيةالمعتمدة على اللغة اإلن لكترونيةاإل

 . لكترونيةإيجاد الوقت الكافي للتعامل مع اإلدارة اإل
ة   : أهمها وجود صعوبات تقنية  - ة الخطوط الهاتفي أخير في ال   ، محدودي الصيانة  ، دعم الفني الت

 .قدم األجهزة المتوفرة في المدارس ، الضعيفة
ة أ - ود صعوبات برمجي اوج ى لمس: همه وفرة ال ترق ات المت ة البرمجي ات العالمي توى التطبيق

 . ندرة مصممي البرامج الغدارية المدرسية ، المتقدمة
                                                            

ارة اإل    :موسى بن عبد اهللا حمدي(١)  ة الصعوبات التي تواجه إستخدام التج ة     لكتروني دارس الثانوي في إدارة الم
  .م٢٠٠٨، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير غير منشورة، للبنين بمدينة مكة المكرمة
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ة إنعدام دور القطاع الخاص في المس   : وجود صعوبات مالية أهمها - وارد   ، اهمة المالي ضآلة م
دارس    عد، المدرسة المالية زي للم الي تحفي ار ال ، م تقديم دعم م ة خاصة     مدرإفتق ى ميزاني سة إل

  .بالتدريب
ر      - زى لمتغي عوبات تع ة الص ق بكاف ائية تتعل ة إحص روق ذات دالل د ف ل ( ات ال توج المؤه

  ) . الخبرة ، نوع المؤهل، العلمي
  : قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها و

 .بالمدارس  لكترونيةتعين موظف مختص بصيانة ومتابعة تقنيات اإلدارة اإل -
  .دريبية مكثفة للمديرين و الوآالء عقد دورات ت -
 . لكترونيةوضع لوائح تنظيمية لتطبيق اإلدارة اإل -
 . التي تخدم اإلدارة المدرسية  لكترونيةتعريب البرمجيات اإل -
  .دعم إدارات المدارس بأآثر من خط هاتف  -
  .إعادة صياغة البنية التحتية حتى تستوعب التطور التقني المستقبلي  - 
ات مت -١٣ تخدام اإلدارة اإلاطلب ةس عودية    لكتروني ات الس ي الجامع ى    –ف ة عل ة تطبيقي دراس

 )١( :جامعة أم القرى بمكة المكرمة
ات     وافر المتطلب دى ت ى م رف عل ى التع ة ال دفت الدراس ة  اإل( وه ة والمالي ة والتقني داري

ة و رية والمادي ى ) البش ي تشجع عل تخداماالت ةاإلدارة اإل س ي الجام لكتروني ةف ع الباحث و أ، ع تب
حي نهج الوصفي المس ام   ، الم اء أقس الء و رؤس داء و وآ ع العم ن جمي ة م ة الدراس ت عين وتكون

تبانة باحث  ال استخدمو ، فردا)  ١٩٠( لمكرمة وعددهم الكليات بجامعة أم القرى بمكة ا ة   اس مكون
ة   )٤٦(من  ا      عبارة موزعة على أربع ا معين يس آل محور متطلب الدراسة   و توصلت ، محاور يق

  : الى عدة نتائج من أهمها 
 . اإلستعانة بخبراء التقنيات الحديثة في الجامعة آانت بدرجة متوسطة  -
 . في الجامعة  لكترونيةقلة الخبراء في تصميم وتطوير البرامج اإل -
 .آانت متوسطة لكترونيةستخدام اإلدارة اإلاالعاملين على مؤهلين لتدريب  مدربيندرجة وجود  -
 . في الجامعة آانت قليلة  لكترونيةدرجة توافر القوانين والتشريعات الكفيلة بتطبيق اإلدارة اإل -
 . رتباط مرافق الجامعة عن طريق شبكات الحاسب اآللي آانت قليلة إدرجة  -
 . في الجامعة قليل  لكترونيةدرجة توافر الحافز المادي لدفع العاملين نحو إستخدام اإلدارة اإل -
 . جة توافر منافذ خطوط اإلتصاالت الخاصة باإلنترنت قليلة در -
 . خدمة اإلنترنت في الجامعة قليلة  مستخدميدرجة حماية المعلومات من قبل  -

   -: وقدم الباحث عدة توصيات من أهمها 
الكليات ببعضها  وربط جميع اإلدارات و، لخطوط اتصاالت مباشرة باإلنترنت توفير منافذ آافية -

  .ريق شبكات الحاسوب عن ط
 . وتحفيزهم لحضورها لكترونيةعقد دورات تأهيل لجميع منتسبي الجامعة في مجال اإلدارة اإل -

                                                            
ري   (١) واز العمي ات إستخدام اإلدارة اإل   :حمود بن ف ة متطلب ات السعودية     لكتروني ة    –في الجامع دراسة تطبيقي

  .م٢٠٠٨،مكة المكرمة ، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير غير منشورة، على جامعة أم القرى بمكة المكرمة



١٥ 

 

اح اإلدارة     - ة ونج ادة فاعلي ي لزي ل اإللكترون ال العم ي مج زين ف وافز للمتمي ام ح ع نظ وض
 . في الجامعة  لكترونيةاإل
ة جال اإلدارة اإلفي م استقطاب الكفايات البشرية من المتميزين - راء   ا من  لكتروني ستشاريين وخب

 . في الجامعة  لكترونيةستخدام اإلدارة اإلالإلستفادة منهم في تفعيل  ،في تصميم وتطوير البرامج
 .في الجامعات السعودية  لكترونيةدعم مالي يساعد في تطبيق إستخدام اإلدارة اإلتوفير  -

دا -١٤ ديري الم ال اإلداري لم وير اإلتص وء اإلدارة تط ي ض زة ف ات غ ة بمحافظ رس الثانوي
  )١( : لكترونيةاإل

دف ال اإلداري          توه ذ اإلتص ات تنفي وافر متطلب ة ت ن درج ف ع ى الكش ة ال الدراس
بل تط     ه وس زة ومعوقات ات غ ة بمحافظ دارس الثانوي ي الم ي ف وء اإلدارة  اإللكترون ي ض ويره ف

  . ستبانة مكونه من جزئيين اام بتصميم وق المسحيوإتبع الباحث المنهج الوصفي ، لكترونيةاإل
ن    ون م زء األول تك ي    )  ٣٥( الج االت ه الث مج ى ث ة عل رد موزع رية  : ف ات البش  –اإلمكاني

  .الفنيةاإلمكانيات  –اإلمكانيات اإلدارية 
ن    ون م اني تك زء الث ال اإلداري     )  ١٧( الج ذ اإلتص رض تنفي ي تعت ات الت ت المعوق رة تناول فق

على عينة الدراسة المكونة  ستبانةوتم توزيع اال، ارس الثانوية بمحافظات غزةي المداإللكتروني ف
ددهم   الغ ع زة والب ة بمحافظات غ دارس الثانوي ديري الم ع م ن جمي نهم )  ٨٧( م تجاب م د إس      وق

  -:وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية % )  ٩٤.٢٥( أي بنسبة )  ٨٢( 
تصال اإلداري اإللكتروني في المدارس الثانوية بمحافظة غزة   درجة توافر متطلبات تنفيذ اإل -

ديري ال   ة ضعيفة     من وجهة نظر م ة بصورة عام دارس الثانوي حيث بلغت نسبة اإلستجابة     ، م
 % ) .  ٥٥.٨( بشكل عام  ستبانةعلى اال

ذ     - زة لتنفي ات غ ة بمحافظ دارس الثانوي ديري الم دى م ة ل ات اإلداري وافر اإلمكاني ة ت درج
  %) .٦٣.٤( ال اإلداري اإللكتروني آانت متوسطة حيث بلغت نسبتها اإلتص

ذ   - زة لتنفي ات غ ة بمحافظ دارس الثانوي ديري الم دى م رية ل ات البش وافر اإلمكاني ة ت درج
 % ) . ٥٠.٤( اإلتصال اإلداري اإللكتروني آانت ضعيفة حيث بلغت نسبتها 

دارس   - ذ اإلتصال      درجة توافر اإلمكانيات الفنية لدى مديري الم ة بمحافظات غزة لتنفي الثانوي
 % ) .  ٤٧( اإلداري اإللكتروني آانت ضعيفة حيث بلغت نسبتها 

ة بمحافظات        - دارس الثانوي ي في الم المعوقات التي تعترض تنفيذ اإلتصال اإلداري اإللكترون
 % ) .  ٦٩( غزة توجد بدرجة متوسطة حيث بلغت نسبتها 

ة إح - روق ذات دالل د ف ة ال توج توى الدالل د مس ائية عن طات )  ٠.٠٥≤  α( ص ين متوس ب
ال          ذ اإلتص ات تنفي وافر متطلب ة ت زة لدرج ات غ ة بمحافظ دارس الثانوي ديري الم ديرات م تق

 . اإلداري اإللكتروني تعزى لمتغير الجنس و المؤهل العلمي ومدة الخدمة 
   -:آما أوصت الدراسة بعدة توصيات منها 

  .في المدارس  لكترونيةالي الالزم لعملية تطبيق اإلدارة اإلضرورة توفير الدعم الم -
 . في المدارس  لكترونيةدراسات عن جدوى تطبيق اإلدارة اإل إعداد -

                                                            
يم (١)  ن نع راحس ة   :الف دارس الثانوي ديري الم ال اإلداري لم وير اإلتص وء اإلدارة    تط ي ض زة ف ات غ بمحافظ
  .م٢٠٠٨،غزة، الجامعة اإلسالمية،  التربية آلية، رسالة ماجستير غير منشورة، لكترونيةاإل
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ق باإلتصال اإلداري   ا - اقات دراسية تتعل ة   دخال مس ات التربوي ي في الكلي وإلحاق ، اإللكترون
 . مديري المدارس بهذه المساقات لإلستفادة 

ى اإلدارة اإلضرورة الت - ول ال ةح رات العصر   لكتروني ة لمتغي ن مواآب ت ممك ي أسرع وق ف
 .السريعة 

ان في            -١٥ وم اإلسالمية بسلطنة عم ابوس للعل د السلطان ق رح لتطوير إدارة معاه تصور مقت
  )١( : لكترونيةضوء متطلبات اإلدارة اإل

ة هدفت الدراسة الى الكشف عن واقع تطبيقات اإلدارة اإل وم   ف  لكتروني د العل ي إدارة معاه
ات   ، قافة اإلسالمية في سلطنة عمانللثاإلسالمية التابعة لمرآز السلطان قابوس  وتشخيص المعوق

د   ومتطلبا لكترونيةالتي تحول دون تطبيق اإلدارة اإل ذه المعاه م وضع   ، ت تطبيقها في إدارات ه ث
ع الباحث الم   ، لكترونيةضوء متطلبات اإلدارة اإلتصور لتطوير إدارات هذه المعاهد في  نهج وأتب

وم اإلسالمية           ، المسحيالوصفي  د العل املين بمعاه ع الع ة مسحية شملت جمي ار الباحث عين وإخت
ا   دد أفراده غ ع ث بل ردًا)  ٦٨( حي تخدمو ف ة متاالباحث  اس تبانة لمعرف ق اإلدارة س ات تطبي طلب

ةاإل ي إدارة معا  ، لكتروني ا ف ول دون تطبيقه ي تح ات الت ة  والمعوق ابوس للثقاف لطان ق د الس  ه
  -:وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها ، اإلسالمية في سلطنة عمان

ق اإلدارة اإل      - ا تطبي ى يحتاجه ات الت م المتطلب د أه ةتحدي لطان    لكتروني د الس ي إدارة معاه ف
  . قابوس للثقافة اإلسالمية في سلطنة عمان 

في معاهد العلوم اإلسالمية   لكترونيةارة اإلحصر المعوقات التي تحول دون نجاح تطبيق اإلد -
رتبط بالنظام      ا ي ا م ات منه دعم و التشجيع     بسلطنة عمان وإن هذه المعوق ، اإلداري من حيث ال

 . ومنها ما يرتبط بالمجتمع الخارجي ، رتبط بالعناصر المادية و البشريةومنها ماي
 . لعلوم اإلسالمية بسلطنة عمان في معاهد ا لكترونيةوضع تصور مقترح لتطبيق اإلدارة اإل -

   -: و قدمت الدراسة عدة توصيات منها 
ل   - ن قب رح م ق التصور المقت ا تطبي ى يتطلبه رية الت ة و البش ات الفني وفير اإلمكاني ضرورة ت

 . إدارة معاهد العلوم اإلسالمية 
ين ا - ي ب تخدام الحاسب اآلل ة إس وم اإلسالميضرورة نشر ثقاف د العل املين بمعاه ذلك ، ةلع وآ

الب و أ ورالط اء األم ام ، ولي كل ع لحة بش حاب المص ق اإلدارة  ، وأص دا لتطبي ك تمهي وذل
 .  لكترونيةاإل
ائف اإلدارة       - ع وظ ب م د تتناس ل إدارة المعاه ن قب راءات م ريعات وإج دار تش ضرورة إص
 .هد خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات الخاصة بالطالب و العاملين بهذه المعا لكترونيةاإل
ضرورة دعم القيادات التعليمية بإدارات معاهد العلوم اإلسالمية لتشجيع العاملين على تطبيق   -

  . لكترونيةاإلدارة اإل
  
  

                                                            
وم اإلسالمية بسلطنة          : أحمد بن سعيد الحضرمي  (١)  ابوس للعل د السلطان ق رح لتطوير إدارة معاه تصور مقت

ة    ، جستير غير منشورةرسالة ما ،لكترونيةعمان في ضوء متطلبات اإلدارة اإل د البحوث والدراسات العربي ، معه
  .م٢٠٠٨، القاهرة



١٧ 

 

ي ضوء اإلدارة     -١٦ مية ف ة الهاش ة األردني وي بالمملك راف الترب وير اإلش رح لتط تصور مقت
   )١( :لكترونيةاإل

ى وضع تصور    وي بال  لتطوي  ًامقترح  ًاهدفت الدراسة إل ة   ر اإلشراف الترب ة األردني مملك
ادئ اإلدارة اإل الهاشمية في ضوء  ة مب نهج الوصفي   استخدم و، لكتروني تبانة واال، ت الدراسة الم  س

ددهم      الغ ع رفين والب ين والمش ين واإلداري ن المعلم وائية م ة عش تفتاء عين م اس ة وت أداة للدراس آ
  : ج منهاوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائ .ًافرد )٥٥٠(

ة        - رات الدراس ين متغي ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ي (ع ل العلم ع ) المؤه م
  .لكترونيةمفردات اإلستبيان الخاصة بمشكالت اإلشراف التربوي ومتطلبات اإلدارة اإل

ة   - ق اإلدارة اإللكتروني ى تطبي أثيرًا عل اد ت ر األبع ن أآث رفين م دريب المش ر ت ا ، يعتب بينم
 .لتنظيمية هي األقل تأثيرًا على تطبيقهاآانت المعتقدات ا

ق اإلدارة       - ات تطبي وفير متطلب ة بت يم األردني ة والتعل وزارة التربي ام واضح ل د اهتم يوج
 .اإللكترونية

  :آما اقترحت الدراسة عدة توصيات من أهمها
ي تفرضها    - ة الت امالت اإللكتروني ع التع ة اإلدارة لتتواآب م ريعات واألنظم وير التش تط

  .اإللكترونية اإلدارة
ات        - ة اإلمكان وفير آاف ة من خالل ت توفير البنية التحتية المالئمة لتطبيق اإلدارة اإللكتروني

ة  رية والفني ة والبش ة     المادي ي آاف ة ف ات اإلدارة اإللكتروني تخدام تطبيق دعم اس ة ل الالزم
  .األعمال اإلدارية والخدمات التي تقدمها الوزارة

  .في عملية اإلشراف لكترونيةلتطبيق اإلدارة اإل ًارحمقت ًاآما وضعت الدراسة تصور
  )٢( :قطاع غزة –واقع إدارة الموارد البشرية إلكترونيًا في الجامعات الفلسطينية النظامية  -١٧

ًا في الجامعات        تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الموارد البشرية إلكتروني
وارد البشرية إل      ،ية في قطاع غزة   الفلسطينية النظام ة إدارة الم ى أهمي دى   والتعرف عل ًا ل كتروني

ة   ة المختلف ى م       آ، المستويات اإلداري ى التعرف عل ا تهدف الدراسة إل ل     م دم من قب دعم المق دى ال
إلدارة اإل ول ل ى التح اعدة عل ا للمس ةاإلدارة العلي ة لمرا، لكتروني ة التحتي ى البني ز آوالتعرف عل

ذا التحول    تكنولوجيا المعلومات ومدى   ا إلنجاز ه ى التعرف      ، جاهزيته وتهدف الدراسة أيضًا إل
ات     ي الجامع ًا ف تخدمة حالي رية المس وارد البش ة الم ى أنظم ة  ، عل دمات التعليمي ة الخ وأنظم

ام   لكترونيةلما لهما من دور آبير في التوجه نحو اإلدارة اإل لكترونيةاإل وارد  ، بشكل ع وإدارة الم
كل   ًا بش رية إلكتروني ات   البش ا المعلوم ائل تكنولوجي تخدام أدوات ووس ق اس ن طري اص ع خ

لتحقيق أهداف    المسحيوالمنهج الوصفي ، الباحث االستبانة آأداة للدراسة استخدمو. واالتصاالت
ة في الجامعات        ، الدراسة ة المختلف ومن موظفي   ، وتكون مجتمع الدراسة من المستويات اإلداري

ا المعلومات   وارد البشرية        وأظهرت . مراآز تكنولوجي ة إدارة الم ائج الدراسة أن وضوح أهمي نت
ى اإلدارة          ول إل ة التح ي عملي ر ف كل آبي اهمان بش وفران ويس ا مت م اإلدارة العلي ًا ودع إلكتروني

ة     ، بشكل عام وإدارة الموارد البشرية إلكترونيًا بشكل خاص  لكترونيةاإل ة التحتي ين أن البني ا تب آم

                                                            
لماني (١) ود الس ة الهاشمية في ضوء : عائشة محم ة األردني وي بالمملك رح لتطوير اإلشراف الترب تصور مقت

  .٢٠٠٨، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، لكترونيةاإلدارة اإل
 قطاع غزة-واقع إدارة الموارد البشرية إلكترونيًا في الجامعات الفلسطينية النظامية: يوسف محمد أبو أمونة (٢)
  .م٢٠٠٩، غزة، الجامعة اإلسالمية، قسم إدارة األعمال، رسالة ماجستير غير منشورة، 
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ذا التحول   لمراآز تكنولوجيا المعلومات  ًا له الي       ، تعتبر آافية عملي رغم من وجود عجز م ى ال عل
  .واختالف أولويات المراآز تبعًا لسياسة اإلدارة العليا وأولوياتها، لدى آافة الجامعات

رية   وارد البش ز وظائف وأنشطة إدارة الم دة توصيات بهدف تعزي ى ع ة إل ا توصلت الدراس آم
ا          ، إلكترونيًأ في الجامعات الفلسطينية   ين الجامعات في م اون ب ا ضرورة التنسيق والتع من أهمه

ى اإلدارة اإل  ة يخص التحول إل ى اإلدارة اإل     ، لكتروني ة التحول إل ة لعملي ة إعطاء األولوي ، لكتروني
  .توفير الدعم المالي لمراآز تكنولوجيا المعلومات

ق اإلدارة اإل -١٨ ع تطبي ةواق ي ا لكتروني ة ف ة الثانوي دارس الحكومي ي الم ة من ف لضفة الغربي
   )١( :وجهة نظر المديرين والمديرات 

ة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف لواقع تطبيق اإلدارة اإل  ة     لكتروني دارس الحكومي في الم
رات   ، من وجهة نظر المديرين والمديرات، الثانوية في الضفة الغربية ر متغي باإلضافة إلى بيان أث

ة  وع(الدراس ة، الن رة اإلداري يوا، والخب ل العلم ال التخصص، لمؤه ي، ومج ع الجغراف ، والموق
ة  ع المحافظ ال اإلدارة اإل   ، وموق ي مج ة ف دورات التدريبي دد ال ةوع ق   ، )لكتروني ع تطبي ي واق ف

ةاإلدارة اإل ة        . لكتروني دارس الحكومي ديرات الم ديري وم ع م ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم وتك
ة ي الضفة الغربي ة ف ددهم ، الثانوي الغ ع ديرًا) ٦٥٢(والب ديرة م ن ، وم ة م ة الدراس ت عين وتكون

ديرًا) ٣٢٢( ديرة م ارب ، وم ة %) ٤٩.٤(أي مايق ع الدراس ن مجتم ق . م دولتحقي ةه ، ف الدراس
  .والدراسات ذات الصلة، الباحثة بإعداد استبانة باإلعتماد على األدب النظري قامت

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
ة يق اإلدارة اإلهناك واقع منخفض لتطب - ة في الضفة        لكتروني ة الحكومي دارس الثانوي في الم

  .من وجهة نظر المديرين والمديرات، الغربية
ة        - د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ق اإلدارة   ) α=0.05(توجد ف ع تطبي في واق
ةاإل ة   لكتروني ي الضفة الغربي ة ف ة الثانوي دارس الحكومي ي الم د ، ف ر الم ة نظ ن وجه يرين م

ر    وع والمديرات تعزى لمتغي ذآور  ، الن ر المؤهل العلمي   ، ولصالح ال ة   ، ولمتغي ولصالح حمل
أعلى تير ف ة ، الماجس الح المدين ي ولص ع الجغراف ر الموق دورات ، ولمتغي دد ال ر ع ولمتغي

ر في     لكترونيةالتدريبية في مجال اإلدارة اإل ولصالح الذين تدربوا دورة تدريبية واحدة أو أآث
 . لكترونيةدارة اإلمجال اإل

ع تطبيق اإلدارة    ) α=0.05( التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - في واق
ةاإل ديرين        لكتروني ر الم ة نظ ن وجه ة م فة الغربي ي الض ة ف ة الثانوي دارس الحكومي ي الم ف

 .أو مجال التخصص ، تعزى لمتغيرات الخبرة اإلدارية، والمديرات
  :بعدة توصيات منها  آما أوصت الباحثة

في   لكترونيةوالمعلمين عامة على استخدام اإلدارة اإل، اإلسراع في تدريب المديرين خاصة -
  .العمل المدرسي اإلداري والفني

ت     بكة اإلنترن دارس بش تراك الم رورة اش دارس      ، ض ين الم ات ب داول المعلوم هل ت ا يس لم
  .ية في المدارس والعمل على تأسيس شبكة داخل، والمديرية أو الوزارة

  

  
                                                            

ة من   في المدارس الحكومية الثانوي لكترونيةواقع تطبيق اإلدارة اإل: خلوفإيمان حسن (١)  ة في الضفة الغربي
  .م٢٠١٠، نابلس، جامعة النجاح، رسالة ماجستير غير منشورة، وجهة نظر المديرين والمديرات
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  :الدراسات األجنبية 
 )١( .ضمان فاعلية نظام المعلومات من خالل تكاملية البيانات -١

وب    الي للحاس تخدام الح ة االس ة الحالي ت الدراس ات  ، تناول ة المعلوم ة ألنظم والحاج
ة باللغ         ة الشرقية الناطق ات الكاريبي ات المجتمع في الوالي ة المرتكزة على الحاسوب في إدارة آلي

ة تخدام الحاسوب  ، اإلنجليزي ين اس ات ب اس العالق ى قي ة إل دفت الدراس ة ، وه ى أنظم ة إل والحاج
د إذ آانت حوسبة    ، المعلومات المرتكزة على استخدام الحاسوب من حيث الكفاءة والفاعلية وتحدي

ة الشرقية ضرورية       ات الكاربي ة في الوالي نهج الوصفي     استخدم و. النشاطات اإلداري الباحث الم
ة عددها    ، لمسحيا ى عين د   ، شخصاً ) ٢٤٠(وقد تم توزيع استبانة عل ان العائ تبانة ) ١٢٤(وآ ، اس

بة  ي      ، %)٥٩(أي بنس و اآلت ى النح مة عل ت مقس تبانة آان أن االس ًا ب وب : علم تخدام الحاس ، اس
ى الحاسوب     زة عل ة حول    ، وفعالية وآفاءة أنظمة المعلومات الحاسوبية المرتك والمعلومات العام

ة ا و أنظم ى الحاس زة عل ات المرتك تجيبي، بلمعلوم ات الشخصية للمس م ، نوالمعلوم تخدام وت اس
ى أن معظم    . واإلنحدار في اختبار فرضيات الدراسة، اإلحصاءات الوصفية وتوصلت الدراسة إل

ة ددات المالي م المح بة رغ ات المحوس ة المعلوم تجيبين فضلوا أنظم ة ، المس بة أنظم وآانت حوس
ات في   ، ة جدًاإدارة الكليات محدد إذ آانت المعلومات اإلدارية محفوظة يدويًا في ملفات وإلكتروني

ية  زة شخص وبية    ، أجه ارات الحاس بوا بعض المه ة اآتس ي الدراس ارآين ف م المش ا أن معظ ، آم
ية     ا ليست أدوات رئيس ى الحاسوب ضرورية ولكنه زة عل ات المرتك ة المعلوم رون أن أنظم وي

 . القرارات ذتخاللتعامل مع المعلومات وإل
   )٢( :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم العالي  -٢

ا التطورات التي تشهدها         ين فيه ة تب ة اقليمي تحدثت الدراسة عن عن نظرة عالمية وتجرب
اذج         ل نم ة مث دول المتقدم يم الجامعي في ال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتأثيرها على التعل

ة      تاالدور المتغير للجامعو، ية التعليم التفاعل ر للمطالب االجتماعي ة المتغي في مجتمعاتها والطبيع
الي في     . من التعليم العالي  يم الع تقبل التعل وتحدثت هذه الدراسة عن تأثير هذه التطورات على مس

ي       ة ف وير االدارات الجامعي اهرة لتط ي الق كو ف ب اليونس ة مكت ي ضوء تجرب ة ف ة العربي المنطق
ي وطن العرب د .  ال ي يعتق ة الت ات اإلقليمي ن األولوي دد م ى ع ة إل ل وتخلص الدراس ا للنق  بحيويته

ي   الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى الجامعات العربية واإلعداد لدور فعال للتعليم العل
  .في التطوير الثقافي واالقتصادي في المنطقة العربية 

تخدام االتصاالت   -٣ ي واس ي تبن د ف ةاإلدور القائ ارج   لكتروني ة خ ات الواقع ت بالكلي واإلنترن
   )٣( : الحرم الجامعي

ية     ات التدريس ي التقني ي تبن الي ف يم الع د التعل ى دور قائ رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ه
  . وتوصلت الدراسة إلى، الجديدة في التعليم العالي والفجوة المتزايدة في التقنية التدريسية

  .إداراتهم فيلي لهم دمر آبير في عملية التغيير أن القادة في التعليم العا -

                                                            
(١) Ugboman, E.: Assuring Information Systems Effectiveness Through Data 
Integrity, Proc ISECON, v21, Pp1-6, 1997.  
(٢) UNESCO CAIRO OFFICE: Information and Communication Technologies in 
Higher Education, a study presented in Arab Regional Conference on Higher 
Education held in Beirut, 1998.  
(٣) Gorman, Paul joseph: The Leaders role in the adoption and utilization of 
electronic communication and the Internet by off-campus college faculty. Ed.D 
University of Minnesota, 1999.  
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ي لإلنترنت واإلتصاالت اإل - ي فعل ود تبن ةوج يم  لكتروني ي التعل ر ف د مبتك آمشروع جدي
 .العالي

ي واستخدام االتصاالت اإل    - ة عدم توفر العناصر الضرورية لتبن م     لكتروني ات ن ك الكلي بتل
زة المستخدمة  عدم وجود بنية تحتية مالئمة وضعف الدعم الفني وقل  واالختالف  ، ة األجه
املين في   ، الواضح بين األجهزة واألنظمة النستخدمة بتلك الكليات آذلك نقص خبرات الع

 .التعامل مع أجهزة الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت
ا    اجح للتكنولوجي آما أوصت الدراسة باستخدام نماذج متعددة تعمل على تحسين فرص التطبيق الن

  .فس التدريس
   )١( : أنظمة المعلومات اإلداريةاستفادة المدراء من العوامل المؤثرة في  -٤

دارس    ديري الم حيث رآزت هذه الدراسة على التحقق من العوامل المؤثرة في استخدام م
م االستقصاء عن مستوى المدرسة     ، ألنظمة المعلومات اإلدارية وع ، ولتحقيق ذلك ت ، والعمر ، الن
دير    وسنوات اإلفادة من نظام ال  رة الم ة وخب رار استعمال نظام المعلومات     ، معلومات اإلداري وتك

رات    ا واستخدامها آمتغي دارس       . اإلدارية ونوعيتها ووظيفته ديري الم ذه الدراسة عن م وآانت ه
ة ، الحكومية في تكساس ة الدراسة    ، والذين يستخدمون نظم المعلومات اإلداري ) ٣٢٧(وبلغت عين

، لتحليل اإلحصائي والوصفي لدراسة العالقة بين المتغيرات المتعددةوتم استخدام ا، مديرًا ومديرة
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية، أداًة للدراسة ستبانةواعتمد الباحث اال

درآون سهولة االستعمال    - ، المديرون الذين يستخدمون نظم المعلومات اإلدارية لعدة سنوات ي
  .القرار إتخاذدعمهم قي وفائدة نظام المعلومات اإلدارية في 

، هناك اختالف واضح في الفائدة من نظام المعلومات اإلدارية بين مديري المدارس األساسية  -
ى نظم المعلومات    ، ومديري المدارس الثانوية فمديرو المدارس الثانوية اعتمدوا بشكل آبير عل

  .س األساسيةاإلدارية آي يساعدهم في إنجاز أعمالهم بدرجة أآبر من مديري المدار
الهم        - ديرين في انجاز أعم ة تساعد الم وإن العوامل  ، تفيد الدراسة بأن نظم المعلومات اإلداري

  .وتكرار استخدامهم لنظم المعلومات اإلدارية، مهارة المديرين وخبرتهم: المؤثرة في ذلك هي
ي  ا -٥ ي ف تخدام الحاسب اآلل ة لدارة اإلس ة والتنفيذي اليالعام يم الع ين در:  لتعل ة ب ة مقارن اس

   )٢( :سلطنة عمان والمملكة المتحدة 
ى     ى التعرف عل ة إل دفت الدراس ي  اه ين ف ل اإلداري ن قب وتر م ا الكمبي تعمال تكنولوجي س

ة المتحدة     ، جامعة السلطان قابوس في عمان  ، ومن قبل اإلداريين في جامعة مانشستر في المملك
ي وللخدمات التي      والترآيز على وجهات النظر لهؤالء اإلداريين  ا الحاسب اآلل بالنسبة لتكنولوجي

 . تقدمها في جامعاتهم 
امعتين     استخدم ا الج ين في آلت ان من   ، الباحث المنهج الوصفي لعمل المقارنة بين اإلداري م   وآ أه

   -:النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي 

 الحاسب بشكل فعال في عملهم اليوميإن معظم اإلداريين في الجامعتين ال يستعملون تكنولوجيا  -
                                                            

(١) Barret, K.: Factors and their effect in principles utilization of a management 
information systems (Texas), DAI-A61/08,P.3002, 2001.  
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets  
(٢) Al-Ghafri, Rashed,: The use of computer technology in higher education 
management and administration ; A comparatives study between of Oman and 
UK, Unpublished doctoral dissertation, Manchester University, 2002.  
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د  - ارات ق ية   اإن بعض المه ة التدريس ن الهيئ ر م ين أآث ل اإلدري ن قب تعملت م آاإلتصاالت : س
 .ستعمال اإلنترنت اومعالج الكلمات لطباعة األشياء ومثل البريد اإللكتروني  لكترونيةاإل
رى    أث - ذين ج م ال أن معظ ة ب ت الدراس عداء ابت انوا س تجوابهم آ دمها    س ي تق هيالت الت ن التس م

  .جامعتهم 
ام إلدارة    -٦ راح نظ الل اقت ن خ داع م ز اإلب املينتحفي ف  الع الل توظي ن خ ائط الحاسب  م وس

  )١(.اآللي
راح نظام إلدارة             داع من خالل اقت ز اإلب ات تحفي ى متطلب ذه الدراسة للتعرف إل هدفت ه

واإلفادة من مقترحات الموظفين   ، ليالموظفين اعتمادًا على نظام االتصاالت بواسطة الحاسب اآل
ائقي     استخدمو. القرارات إتخاذباستخدام الحاسب اآللي في دعم االتصاالت و نهج الوصفي الوث الم

ة بموضوع الدراسة       ى الكتب والدراسات ذات العالق د من     ، باالعتماد عل وأسفرت الدراسة للعدي
  :النتائج منها

ى أساس   ) IS(أن تشغيل نظام معلومات  - زي     ، مقترحات الموظفين  عل ى أساس تحفي وم عل يق
  .ألفكارظفين بإقناعهم بأنهم مصادر قيمة ليعمل على تشجيع إبداعية المو

  .لتعزيز االنسياب الحر للمعلومات واألفكار، ضرورة توفير بنية تحتية لالتصاالت -
ى صناديق   الذي يعتمد ، آما بينت الدراسة أن التحول من نظام مقترحات الموظفين العادي - عل

ي   ، االقتراحات إلى استخدام أنظمة متطورة  ات الحاسب اآلل ى دعم االتصاال    ، وتقني ؤدي إل ت ي
انسياب العمل التعاوني ودعم القرار الجماعي على مستوى   القرارات عن طريق تسهيل إتخاذو

ع الوحدات       ، المنظمة رأي لجمي داء ال جيع وتش ، وتوفير مبدأ العدالة بإتاحة فرصة المشارآة بإب
ة  دة    ، االستجابة الوقتي ديم مقترحات أصلية ومفي ة عكسية للمقترحات وتسهيل      ، وتق ديم تغذي وتق

رارات       ات التي تعترض سبل االتصاالت والق ل التسلسل   ، تنفيذها والعمل على إزالة المعوق مث
   .والتحسين من تقديم المقترحات، الهرمي للسلطات

   )٢( :لكترونيةالحلول التي تقدمها اإلدارة اإل آيف يستطيع مرشدو المدارس االستفادة من -٧
و مدى  ، اإلداري في العمل لكترونيةسهامات اإلدارة اإلاهدفت الدراسة الى التعرف على 

ا اإل ى  تأثيره ابي عل الب ايج دي الط ارات مرش ه  ، ستش ي تواج ات الت تخداماو المعوق اإلدارة  س
ةاإل دارس  لكتروني ي الم تخدمو. ف نهج ال  اس ث الم ى   الباح اد عل ائقي باإلعتم في الوث ب  وص الكت

   -: و أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي ، اسات ذات العالقة بموضوع الدراسةوالدر
ة  لكترونيةإن اإلدارة اإل - اليف  ، تسهم في زيادة اإلنتاجي ل التك تفيدين  وتحقيق رضا   ، وتقلي المس

ة   ن فاوزيادة المشارآة وتحسي، من العملية التعليمية ات وخدماتها الداخلي تخلص  ، علية العملي وال
 . خدمات بشكل آلي مما يؤثر على توفير الجهد لمن األعمال الورقية وتقديم ا

ك عن طريق توفير وقت إضافي على مرشدي الطالب وذل تؤثر إيجابًا لكترونيةإن اإلدارة اإل -
ن  ا        ايمك ب وجه ل طال ة لك ات الخاص ة اإلحتياج ي مقابل تغالله ف دالً س ه ب ن  لوج ه م معالجت

                                                            
(١) Fair Bank, J. & et.al: Motivating creativity through a computer-mediated 
employee suggestion management system, Behaviour & Information Technology, 
V.22, Issue 5, 2003.  
(٢) Russell, A.S.: How school counselors could benefit from E-Government 
solutions, The case of paperwork, U.S. department of education office of education 
research and improvement educational resources information center, ERIC number : 
ET 478218, 2004.  
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ب   ل المكات تمارات داخ ى       ، اإلس ة الت اليف الفائض افع التك ة بمن اع المدرس ى إنتف ؤدي ال ا ي مم
الب للترآيز على وإتاحة الفرصة لمرشدي الط، األعمال الورقية وأماآن التخزين تصرف على

 . نموهم األآاديمي
من مدرسة ألخرى    ات الخاصة للطالب تساعد في النقل اآللي للمستند لكترونيةإن اإلدارة اإل -

 . بسرعة ودقة عالية
ل  لكترونيةإن من أهم المعوقات التي تواجه إستخدام اإلدارة اإل - ، في المدارس ما يتعلق بالتموي

  . وقلة الدورات التدريبية
   )١( :المدارس اإلبتدائية  نظاراستخدام الحاسوب من قبل  -٨

ى     لدراسة إلى الوقوف على استخدا هدفت اء عل ة للحاسوب بن ام مديري المدارس اإلبتدائي
ة والمواقف وا     ة والديمغرافي ، التجاهات حول الحاسوب   عدة متغيرات مثل الخصائص االجتماعي

وب واألراء  تخدام الحاس ق اس ائج تطبي ول نت دف ، ح ق اله تخدمولتحقي نهج  تاس ة الم الدراس
م ، المسحيالوصفي  دادحيث ت تبانة  إع ةاس ال إلكتروني ى وإرس ن ها إل ون م وائية تتك ات عش عين

اء           مدير )٤٠٠( ا بن ة آولومبي ات المتحدة ووالي ة في الوالي دارس اإلبتدائي ديري الم ومديرة من م
دة  ى قاع يم   عل ودة التعل ة لج ات الوطني رت ، البيان د أظه دارس    وق ديري الم ة أن م ائج الدراس نت

ومي للق تخدمون الحاسوب بشكل ي ة يس امهم اإلاالبتدائي ام بمه اديةي ة واإلرش ديرين ، داري وأن الم
وأن استخدامهم لشبكة   ، هم اتجاهات ايجابية نحو استخدامه  األآثر آفاءة في استخدام الحاسوب لدي

امهماالن ي تسهيل مه را ف تخدام الحاسوب ، ترنت يسهم آثي ائج الدراسة أيضا أن اس وأظهرت نت
تغ  ت المس ي الوق ا واضحا ف ر اختالف ام وآأظه از المه ي انج ارق ف ائج ، ذلك جودته رت نت وأظه

اءة في استخدام         اط بمدى الكف ا ارتب يس له الدراسة ايضا ان المتغيرات االجتماعية والديمغرافية ل
  .الحاسوب لكل من متغيرات الجنس والعمر وسنوات الخبرة اإلدارية 

ين  -٩ ة ب اطالعالق اذ أنم دارس  إتخ ديري الم دى م رار ل ا   الق بلهم للتكنولوجي ين تق وب
   )٢(:دامهاواستخ

ؤثر أسلوب           ى أي مدى يمكن أن ي ى التعرف إل ذه الدراسة إل اذ هدفت ه د    إتخ رار عن الق
ا   المدير ول استخدام التكنولوجي ين في          ، ين على قب دير المدرسة مع نمط مع ان م ا إذا آ د م وتحدي
ا    القرار هو أآثر أو إتخاذ بال الستخدام التكنولوجي د  و، أقل تق نهج ال  استخدم ق ، كمي ت الدراسة الم

دير  )٣٠٠(وقد تكونت الدراسة من  لفينيا     م ة بنس دارس والي ة     ، من م م استطالع آراء عين حيث ت
أسئلة أولية ( فقرة موزعة على أربعة أجزاء هي  )٤٥(مكونة من  إلكترونيةاستبانة  عبر الدراسة

  ).معلومات ديموغرافية  –القرار  إتخاذبيان أسلوب  –قبول استخدام التكنولوجيا  –

ول واستخدام ا     إتخاذأشارت النتائج أن أسلوب  وقد ى مدى قب ا  القرار لم يظهر تأثيرا عل لتكنولوجي
دارس    ديري الم ل م ن قب دي ، م م الم ا  وأن معظ تخدام التكنولوجي ون باس م ، رين يقبل وأن معظمه

دورات    ، في استخدامها في األعمال اليوميةيشعرون بالراحة  ى حضور ال ة  والمواظبة عل التدريبي

                                                            
(١) Faye, S.Felton: The use of computer by elementary school principals, Virginia 
Polytechnic Institute and state University Blacksburg, VA, ISBN:978-0-542-8593-
7,AAI3233231,2006.  
(٢) Jocoby, J.Michaela: Relationship between Principals decision making Styles 
and Technology acceptance and use, Unrestricted dissertation doctor of education, 
Pittsburgh University, 2006.  

.search/browse?first_letter=A;browsby=department-db/ETD-http://etd.library.pitt.edu/ETD  
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وأوضح معظمهم أنهم يستعملون التكنولوجيا أآثر في القرارات التي تخص  ، لقة بالتكنولوجياالمتع
  .انجاز الطالب 

ارات االتصال       المعلمينتدريب  تواجهالتي التربوية العقبات  -١٠ ى اآتساب المعلومات ومه عل
  )١( .التكنولوجي

ًا لم           م وفق دور الرئيسي للمعل ى ال ى التعرف عل ا في    هدفت الدراسة إل ات التكنولوجي تطلب
وجي من    ، التعليم والتعرف على العقبات التي تعيق اآتساب المعلومات ومهارات االتصال التكنول

ى من   ، قبل المعلمين وتم تطبيق البحث على مجموعة من المعلمين الذين شارآو في المرحلة األول
تخدام ال   ي اس ية ف رات األساس اباتهم المه ع باآتس م التوق امج وت ال البرن ات واالتص معلوم

وجي بون ، التكنول امج سوف يكتس ي البرن ة ف ي المراحل المتقدم ارآين ف أن المش ع ب م التوق ا ت آم
ى  درة عل ديهم الق ا يكون ل وجي آم تخدام المعلومات واالتصال التكنول ي اس بة ف ارات المناس المه

ة البرن   ، استخدام التكنولوجيا ألغراض تعليمية ة ونهاي ل معلمي    وتم جمع معلومات بداي امج من قب
  :وأثبتت النتائج مايلي. جزر دوديكانيس للمراحل األساسية والثانوية

ا          - ات التكنولوجي ين متطلب يم وب ات التعل ات في تطبيق تقني وجود عالقة ارتباطية بين العقب
  .في التعليم

رات        - زى لمتغي ات تع م العقب ول معظ ائية ح ة إحص روق ذات دالل ود ف وع(وج ، الن
 ).العمر، التعليمية المرحلة، التخصص

  :تعقيب على الدراسات السابقة 
  :يتضح من خالل استعراض الدراسات العربية واألجنبية مايلي

ة   لكترونيةتوصلت اغلب الدراسات إلى أهمية اإلدارة اإل -١ ودورها في نجاح المؤسسات التعليمي
  .وتحقيق أهدافها

اإلدارة اإل  تناولت بعض الدراسات السابقة عددا من القضايا ال  -٢ ة ب ة متعلق ل اإلتصال    لكتروني مث
  .اإلداري وعالقتها باإلدارة التعليمية والمدرسية

  .في اإلدارة المدرسية لكترونيةرصدت بعض الدراسات مدى امكانية تطبيق اإلدارة اإل -٣
ق اإلدارة          -٤ و تطبي دارس نح ديري الم تعداد م ات واس ات فحص اتجاه ض الدراس ت بع حاول
  .مدارسهم في لكترونيةاإل
ق اإلدارة اإل  -٥ ات تطبي ى متطلب ات التعرف عل ت بعض الدراس ةحاول ات  لكتروني ي المؤسس ف

  .التعليمية 

ة        -٦ ي اإلدارات التعليمي ي ف ب اآلل تخدام الحاس ة اس ة األجنبي ات وخاص م الدراس ت معظ تناول
  .تعليميةآما أآدت على أهمية استخدام الحاسب اآللي في العمليات اإلدارية ال، المختلفة

فت -٧ تخدام اإلدارة اإل   آش ه اس ي تواج ديات الت ات والتح ات المعوق ةبعض الدراس ي  لكتروني ف
  .المؤسسات التعليمية

                                                            
(١) Minaidi, Athina, & Hlapanis, George Henry: Pedagogical Obstacles in Teacher 
Training in Information and Communication Technology, Pedagogy and 
Education, v14, n2, 2005.  
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ة في ضوء          -٨ وضعت بعض الدراسات تصورات مقترحة لتطوير إدارات المؤسسات التعليمي
  .لكترونيةمفهوم اإلدارة اإل

ق  تطمجاالت  تناولت بعض الدراسات الفلسطينية -٩ ة اإلدارة اإلبي يم      لكتروني في مؤسسات التعل
  .بقطاع غزة

  :وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة مايلي 

داد -١ إلدارة اإل إع اهيمي ل ار المف ةاإلط ض ، لكتروني ة وبع ات العربي ن الدراس ق م ا انبث آم
ده     ، الدراسات األجنبية ة وم راء الدراسة الحالي ى إث ة    وهذا بدوره أدى إل بعض المعلومات القيم ا ب
  .في اإلطار النظري

  .لكترونية في المؤسسات التعليميةالتعرف على نماذج لتطبيق اإلدارة اإل -٢

  .رصد واقع تطيبق اإلدارة اإللكترونية في مؤسسات التعليم الفلسطينية -٣

  .ستبانةفقرات اال إعداد -٤

ابقة     د  في الت وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات الس ا      أآي اول اإلطار النظري لم ى تن عل
  :يلي

إلدارة اإل  -١ ة ل ةاألسس النظري اتطبيق ةأهميو ،لكتروني ة  ه ات التعليمي ي المؤسس ا ، ف وتوفيره
  .للوقت والجهد والمال

  .الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةمتطلبات ال -٢

ات التي تواجه تطبيق         -٣ ات والعقب ة  اإلدارة ا تشابهت مع بعض الدراسات في المعوق إللكتروني
  .في المؤسسات التربوية

  :وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي 

م  -١ ابقةل ن الدراسات الس ق اإلدارة اإل تصنف أي م ه تطبي ي تواج ات الت ةالمعوق ى لكتروني  :إل
  .) ومالية، وبشرية، وتقنية، معوقات تنظيمية(

ات الس    -٢ ن الدراس اول أي م م تتن ي    ل ة ف ق اإلدارة اإللكتروني ه تطبي ي تواج ات الت ابقة المعوق
  .بينما الدراسة الحالية رآزت على الكشف عن هذه المعوقات، الجامعات الفلسطينية

ن أو         -٢ د م أنها الح ن ش ات م يات ومقترح ى توص ول إل عى للوص ة تس ة الحالي ا أن الدراس آم
  .في الجامعات كترونيةلالقضاء على المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإل

م -٣ ت معظ دارس األ  طبق ي الم ابقة ف ات الس ةالدراس ية والثانوي تم  ، ساس ة ف ة الحالي ا الدراس أم
  .تطبيقها في الجامعات

  .قطاع غزةجامعات ئة الفلسطينية وخاصة في آما أن الدراسة الحالية تمت في البي -٤
اول   ابقة تن ة موضوع اإلدارة اإل  وبناًء على ماسبق يتضح أن أغلب الدراسات الس  لكتروني

ة بصورة شاملة باستثناء عدد قليل منها تناول معوقات تطبيق اإلدارة اإل  ات   ، لكتروني ذه المعوق وه
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ا اإلدارة اإل        تفادة من مزاي تم االس ه سوف ت ذليلها فإن ة إذا مانجحت المؤسسات في ت ذا  ، لكتروني وه
  .اد الحلول المناسبة للتغلب عليهاها وإيجاليتم إال بالتعمق في دراسة تلك المعوقات والتفصيل في

  :مصطلحات الدراسة 
  :تتحدد مصطلحات الدراسة بالمصطلحات التالية

 : Obstaclesالمعوقات  
  )١( .فهو عائق، منعه منه وشغله عنه: عوقًا-جاء في المعجم الوسيط تعريف آلمة عاق

ة  " : بأنها فتعرآما  ة والفني ة والشخصية التي تعوق      جميع العوائق المالية و اإلداري واإلجتماعي
تعلم          يم وال ة التعل ين عملي ي تحس اعد ف ي تس ة الت ه اإلداري داف برامج ق أه ن تحقي ؤول ع المس

   )٢(."وتطويرها 
رف أو ا تع ًا بأنه ديرين       : "يض ام الم ائًال أم ف ح ي تق عوبات الت ات والص ك العقب ي تل ه
ة مما يعيق تحقيق أهداف ، فتمنعهم من التفاعل والمشارآة فيما بينهم، والمعلمين  المؤسسة التعليمي
  )٣(".المرجوة
ات : بأنهاإجرائيًا  دراسةعرفها التو ة      العقب ة والبشرية والمالي ة والتقني ؤدي التي ت  التنظيمي

  .محافظة غزةبفي المؤسسة الجامعية الفلسطينية  لكترونيةعرقلة تطبيق اإلدارة اإل إلى
  :  mentManageElectronic لكترونيةاإلدارة اإل

ا ات واإلتصاالت : "تعرف بأنه ا المعلوم تعماالت تكنولوجي ع اس ي تشمل جمي اإلدارة الت
دم    لكية لتخ ات الالس ال المعلوم زة إدخ ى أجه اآس إل زة ف بكات وأجه ي وش زة حاسب آل ن أجه م

   )٤( ."األمور اإلدارية اليومية 
رف  ا تع االت لت   : "آم ات واالتص ا المعلوم تغالل اإلدارة لتكنولوجي ين اس ديير وتحس

   )٥(."وتطوير العمليات اإلدارية المختلفة داخل المنظمات 
ين اإل   تك: "وتعرف أيضا ات والمعلومات ب ددة واستخدام    رادامل البيان ة والمتع ات المختلف

وفير    إجراءسياسة و تلك البيانات والمعلومات في توجيه دافها وت ات عمل المؤسسة نحو تحقيق أه
   )٦(."ة للمتغيرات المتالحقة سواء الداخلية أم الخارجية المرونة الالزمة لالستجاب

ة   ا الدراس ًا وتعرفه اإجرائي ة : بأنه ةمنظوم ل    إلكتروني ل العم ى تحوي دف إل ة ته متكامل
ة ن إدارة يدوي ادي م ة  اإلداري الع زة اإل ورقي تخدام األجه ى إدارة بإس ةإل ة  لكتروني والتكنولوجي

ا   ووذلك باإلعتماد على نظم معلوماتية  ة علي ة تساعد في    معرفية وعقلي اذ قوي رار اإلداري   إتخ الق
  .تكاليف جهد و بأسرع وقت وبأقل

  
                                                            

  .٦٤٣ص، م١٩٦١، القاهرة ،مطبعة مصر، الجزء الثاني، المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية (١)
دي (٢)  راه المشرفون والمشرفات في محافظة اإلحساء            :الحسن محمد  المغي ا ي وي آم ات اإلشراف الترب معوق

  .٧١م، ص١٩٩٧، قطر ،جامعة قطر، مجلة البحوث التربوية، رسالة ماجستير ، ة التعليمي
دعس   (٣) د ال دارس محافظة غزة           : زياد أحم ين بم ديرين والمعلم ين الم وي ب ات االتصال والتواصل الترب معوق

  .٨ص ،م٢٠٠٩ ،غزة، الجامعة االسالمية، رسالة ماجستير، وسبل مواجهتها في ضوء االتجاهات المعاصرة
ة    ال، لعالم العربي بين الواقع والطموحفي ا لكترونيةاإلدارة اإل: حسين سندي (٤)  ة اإلداري ة للتنمي ة العربي ، منظم

  . ١م، ص٢٠٠٢، القاهرة 
  . ٢٣م، ص٢٠٠٣، ، القاهرة ، دار المعارف  لكترونيةالحكومة اإل: الفتاح مرادعبد (٥) 
وان(٦)  ت رض ةاإلدارة اإل: رأف ز المعلو، لكتروني م مرآ ات ودع اذم وزراء إتخ س ال رار بمجل اهرة، الق ،  الق

  . ٢م ص٢٠٠٤
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  :  niversitiesUPalestinianسطينية لالجامعات الف
رامج    " دم ب ة وتق ات جامعي الث آلي ل عن ث ا اليق ا م ل منه ي يضم آ ات الت هي المؤسس

الوريوس تعليمي ة البك نح درج ي بم ة( ة تنته ة الجامعي ى الدرج رامج ، )األول دم ب ة أن تق وللجامع
دآتوراه  للدراسات العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم ا دم    ، لعالي أو الماجستير أو ال ا أن تق ويجوز له

   )١(".برامج تعليمية تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم 
ا  ، فلسطينومقرها ، مؤسسة عامة غير ربحية لخدمة التعليم العالي: "آما عرفت بأنها وله

اً  شخصية معنوية مستقلة ماليًا ام القضاء       وإداري ذه الصفة أم ا أن تتصرف به ا يجوز أن   ، وله آم
، تراضقوالرهن واإل، في ذلك عقود البيع تمتلك األموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما

ايا والهب   دايا والوص ات واله ول التبرع اء ف  ، اتوقب ن تش ل م وز أن توآ راءي اإلويج ات ج
   )٢(.القضائية

  :الدراسة  خطوات
  :الدراسة وفق الخطوات اآلتية ارت س

  :اإلطار العام للدراسة تحديد : الخطوة األولى 
ا    يتضمن اإلطار العام للدراسة المقدمة وصياغة مشكلة الدراسةو وأسئلتها ووضع أهميته
نهج الدراسة    ، وأهدافها ا وأداثم توضيح حدود الدراسة وم ابق  ث  ،ته ومصطلحات  ة م الدراسات الس
  .وأخيرا خطوات السير في الدراسة، الدراسة

  : الجامعاتفي  لكترونيةاإلاإلدارة  لتطبيقالنظرية  األسسوضع : الخطوة الثانية 
ق  األسس النظريةوضع إطار نظري حول  ة اإلدارة اإل لتطبي م      لكتروني يم حيث ت في التعل
ة مراحل تطور اإلدارة اإل   راسة ود، فيها استعراض المفاهيم ومقارنتها ودواعي التوجه   ، لكتروني

ق  و تطبي ةاإلدارة اإل نح يم  لكتروني ي التعل ذلك ، ف اط اإلدارة اإل آ ة أنم ةمعرف ا ، لكتروني وأهميته
ي ال       ا ف ي تؤديه ائص الت ائف والخص ى الوظ وف عل دافها والوق يموأه ات  ، تعل ة اإليجابي ومعرف

ي المؤ    ا ف ن تطبيقه ة م لبيات الناتج ة اتسسوالس ي    ، التعليمي ات الت ا والمعوق ات تطبيقه ومتطلب
  .تواجهها

ات الفلسطينية  الجامع  في لكترونيةاإل دارةاإلوالت تطبيق امحواقع  وتحليلرصد : الخطوة الثالثة 
  )دراسة نظرية( :والمعوقات التي تواجهها بمحافظة غزة

ع   ة اإلدارة اإلعرض واق ة   ، ظة غزة  جامعات الفلسطينية في محاف   الفي   لكتروني ففي بداي
ر  تعراض األم تم اس طينية   ي ات الفلس ور الجامع أة وتط ذ ، نش يم اإلداري له م التنظ اتث ، ه الجامع

ا   م  ، ونظام الدراسة فيه ق اإلدارة          ث ذه الجامعات لتطبي ا ه ى المحاوالت التي قامت به التعرف عل
ةاإل ا لكتروني ا ،به ل اإلداري   وأهميته وير العم ين وتط ي تحس د اف ى وسوف يعتم ا عل لباحث هن

  . للوصول لهذه المعلوماتالدراسة المسحية 
  
  
  

                                                            
  . ٣غزة ، ص،  بشأن التعليم العالي ١٩٩٨لسنة  ١١قانون رقم : وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني (١) 
  .١٣ص، مرجع سابق: محمد عبد اإلله الطيطي (٢) 
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ة   وة الرابع د : الخط لرص ع  وتحلي اوالت واق ق مح ةاإلدارة اإلتطبي ات   لكتروني ي الجامع ف
  )دراسة ميدانية (:والمعوقات التي تواجهها  بمحافظة غزةالفلسطينية 

م   وة ت ذه الخط ق ه رحولتحقي تبانةاال ط ة  س ة الدراس ى عين ى المللت عل رف عل ات ع عوق
ق  ه تطبي ي تواج ات الت ةاإلدارة اإل والعقب ا  لكتروني ة متطلب ذه ومعرف ى ه ب عل د والتغل ت الح

 .المعوقات
  :التوصيات طرح النتائج واستخالص : الخطوة الخامسة 

ائج الدراسة     ، من خالل الخطوات السابقة  ل نت ة و ومن تحلي ة النظري استخالص  ، الميداني
ات التي            آما، سةالنتائج العامة للدرا ى المعوق ول ومقترحات للحد من أو التغلب عل م وضع حل ت

ق اإلدارة اإل  ه تطبي ة تواج طينية   لكتروني ات الفلس ي الجامع يات    ، ف رح التوص ى ط افة إل باإلض
   .المقترحة لتطوير العمل اإلداري في الجامعات الفلسطينية في ضوء مفهوم اإلدارة اإللكترونية
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري 

  في الجامعة ومتطلبات تطبيقها اإللكترونيةاإلدارة 
  

  . تمهيد  -
  : اإللكترونيةاإلدارة  /أوًال
  .بين المفهوم التقليدي والمفهوم اإللكتروني اإلدارة -١         

  .اإللكترونيةمفهوم اإلدارة  -٢          
  .ةاإللكترونياإلدارة  أهداف -٣          
  .آترونيةأهمية اإلدارة اإل -٤          
  .اإللكترونيةخصائص اإلدارة  -٥          

  .اإللكترونيةمجاالت اإلدارة  -٦          
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لثانياالفصل   
   لجامعةفي امتطلبات تطبيقها و اإللكترونيةاإلدارة 

  )إطار نظري(
  :تمهيد 

ة اإلدارة   ت وظيف زال وآان ا ت ة    م و المحافظ ة نح ىموجه تقرار    عل ين االس وازن ب الت
ا  عليالظروف البيئية التي تمارس   الداخلية والخارجية التي تعرضهاوالتغيير استجابة للمتطلبات  ه

  .اإلدارة نشاطها
يتسم باالنفجار المعرفي  الذي لياًا في الوقت الحوأصبحت هذه الوظيفة أآثر إلحاح

والتقني المتسارع في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، والتحديات التي أفرزتها 
  .العالم الذي نعيش فيه علىالعولمة 
ة مع متطلبات العصر عليإن المنظمات التي تقاوم التغيير، وتعجز عن التكيف بفا  

واالستمرار والبقاء إذا ما استمرت في التمسك بالنموذج ف تفشل في التقدم وتحدياته سو
مبدأ السرية في المعلومات وترآيزها في  علىالبيروقراطي وبحرفية القوانين واللوائح والحفاظ 

انعزال تلك المنظمات عن مجتمعاتها، وتخلفها في المجال الذي  إلىا، مما يؤدي علياإلدارة ال
  .تخلفها وجمودها في المعامالت التي تنجزها إلىه، وهذا يؤدي علييمارس أعمالها 

الكثير  ظهرت ،عصر العولمةو ،وفي هذا العصر الذي يتسم بالتقدم العلمي والتكنولوجي
اتجاهات جديدة التي تمثل  اإللكترونيةمن المصطلحات التي تعبر عن هذا التقدم من بينها اإلدارة 

منظمات  إلى ،جامعاتحويل المنظمات والمؤسسات ومنها الت إلىفي عالم اإلدارة، تسعى 
ومعامالتها ووظائفها  وشبكات اإلنترنت في إنجاز أعمالها ليإلكترونية تستخدم الحاسب اآل

    .اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة بسرعة فائقة
من  مًاوالتي تلقى اهتما، هو من الموضوعات الهامة اإللكترونيةن موضوع اإلدارة إ

ولكنها مسألة ، سبليست مسألة فنية وح، اإللكترونيةواإلدارة ، األطراف المجتمعية المختلفة
فاألخذ بمفهوم اإلدارة ، ير قيم ومفاهيم وعادات سائدةيبتغ فهي ترتبط، حضارية وثقافية

مي علية للجهاز التعليلزيادة الكفاءة والفا ةي بالضرورسوف يؤد معليفي الت اإللكترونية
  )١(.اإلداريو

وأنماطها ومراحل  ،معليفي الت اإللكترونيةوسيتناول هذا الفصل المفاهيم المختلفة لإلدارة 
ثم يعرض وظائفها وإيجابياتها وسلبياتها  ،تطبيقها إلىتطورها وأهدافها وأهميتها ودواعي التوجه 

  .ومعوقات تطبيقها ومتطلباتها

  :اإللكترونيةاإلدارة  /أوًال
لما يحدثه من ، اإلدارةة في يتصاالت هو ثورة حقيقيات المعلومات واإلإن إدخال تقن  

وم ليانا ظروف العصر التي نعيشها عليوتحتم ، ته وأدائهعليسلوب العمل اإلداري وفاتغيير في أ
  .بذل مجهودات آبيرة في سبيل إنجاز األعمال ذات المتطلبات الكثيرة في وقت قصير

 إلىاالنتقال من العمل التقليدي : والتي تعني اإللكترونيةرة اإلدا إلىومن هنا تبرز الحاجة 
لربط الوحدات التنظيمية مع بعضها البعض  ،ليتطبيقات معلوماتية بما فيها شبكات الحاسب اآل

                                     
 (1) Hortom W . Forest : The Message of the Media the Risks and Opportunities of 

Migrating pre-electronic Government Information , Britush  Journal of 
Educational Technology , Feb 2001 , P58.  
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يم وتقد، القرارات المناسبة وإنجاز األعمال تخاذالبيانات والمعلومات إل علىلتسهيل الحصول 
ه فوائد عليوهذا بطبيعة الحال يترتب ، قل تكلفة وأسرع وقت ممكنبأالخدمات للمستفيدين بكفاءة و
القرار بالتوفير الدائم للمعلومات بين يدي متخذي  إتخاذوالمساعدة في ، آالسرعة في إنجاز العمل

وتجاوز مشكلة البعدين الجغرافي ، ورفع أداء اإلنجاز، ف العمل اإلداريليامع خفض تك، القرار
أي إحداث إصالحات في الهيكل اإلداري في المجتمع ، لبيروقراطية والرشوةومعالجة ا، والزمني
ومية مع وجود بينة لياتجاوز مشاآل العمل  إلىإضافة ، العمل ومواآبة التطورات ةليآوتطوير 

  )١( .تحتية معلوماتية آمنة وقوية ومتوافقة فيما بينها
تبادل المعلومات و، يهاومايستجد ف، تطورات الحديثةمواآبة ال يستنتج الباحث أن

مية عليهم في تطوير آفاءة اإلدارة الجامعية من الناحية التاوشبكاته يس ليباستخدام الحاسب اآل
 ليامية لتخفيف العبء االقتصادي المعليوآذلك يتم االتصال بين الجهات الت، والتربوية

  :إلىويتطرق هذا المحور . الورق والنقل وتوفير الوقت علىالمصروف 

  :بين المفهوم التقليدي والمفهوم اإللكتروني  اإلدارة -١
عن األفراد الذين يمارسون األعمال ليعبر م عليفي التاستخدم مصطلح اإلدارة التقليدية   

المرآز الذي يشغله هؤالء الوظيفة أو  ىعلم ليدل آما استخد، التربويةالمؤسسات اإلدارية في 
يتم من خالله الوصول ، تقليدية أيضًا بأنها علم أو فن أو نظامآما تم التعبير عن اإلدارة ال، األفراد
ف المالئمة وفي الوقت المالئم باالستخدام األمثل لإلمكانات لياالهدف بأحسن الوسائل وبالتك إلى

أعمال اآلخرين من  علىوفي اإلدارة التقليدية تظهر هيمنة فئة من األفراد في منظمة ما ، المتاحة
  .لتحقيق األهداف المرجوة يد من الوظائف وذلك وصوًالخالل القيام بالعد

ترك  ،ميةعليالت فما هي إال نمط جديد من أنماط اإلدارةم عليفي الت اإللكترونيةأما اإلدارة 
والواقع أن ، ووظائفها، وإستراتيجياتها، ومجاالت عملها التربويةالمؤسسات  علىآثاره الواسعة 

وإنما تعود أيضًا ، بعد التكنولوجي المتمثل بالتكنولوجيات الرقميةلا إلىهذه التأثيرات ال تعود فقط 
وأصبحت تعمل ، البعد اإلداري المتمثل بتطوير المفاهيم اإلدارية التي تراآمت لعقود عديدة إلى
  )٢( .والتمكين اإلداري، تحقيق المزيد من المرونة اإلدارية في التفويض على

فإنه يمكن تقسيم مصطلح اإلدارة ، ة للمفاهيم السابقةومن خالل النظرة المتأنية والمتعمق
وهو يعبر عن نشاط إنجاز األعمال من خالل جهود ، أولهما اإلدارة، قسمين إلى اإللكترونية

وفيها يتم إنجاز النشاط من خالل ، اإللكترونيةوثانيهما ، اآلخرين لتحقيق األهداف المرجوة
  .المختلفة اإللكترونيةاستخدام الوسائل 

  )٣( :من خالل ما يلي اإللكترونيةيمكن تتبع تطور اإلدارة في ظل اإلدارة و  
 .إدارة الرقميات إلىاالنتقال من إدارة األشياء  - ١
 .اإلدارة عن بعد إلىاالنتقال من اإلدارة المباشرة  - ٢
 .التنظيم الشبكي إلىاالنتقال من التنظيم الهرمي  - ٣
 .قيادة الذات إلىاالنتقال من قيادة اآلخر  - ٤

                                     
(١) Newman B., & Conrad K.: A Framework for Characterizing Knowledge 
Management Methods, Practices and Technologies, The Knowledge Management 
Theory Papers, The Knowledge Management Forum, 1999.   

، اإلسكندرية، الدار الجامعية، مات المعاصرةنظم المعلومات اإلدارية في المنظ: ثابت عبد الرحمن إدريس (٢)
  .١٦١ص ، م٢٠٠٥

ازوري العلمية للنشر إلىدار :  ،االستراتيجية والوظائف والمجاالت: اإللكترونيةاإلدارة : نجم عبود نجم (٣) 
  .١٨، صم ٢٠٠٨ ،عمان  ،والتوزيع



٣١ 

امتداد لتطور الفكر اإلداري وللمدارس الفكرية  اإللكترونيةرى آثير من الباحثين أن اإلدارة وي
بالمدرسة الكالسيكية المتضمنة في النموذج البيروقراطي  ر أآثر من قرن من الزمان ابتداًءعب
مدرسة  إلى، ووظائف اإلدارة لهنري فايول، واإلدارة العلمية لفريدك تايلور، لماآس فيبر لياالمث

ثم ، ة الموقفيةثم المدرس، ل الكمي لمدرسة النظمالمدخ إلى، العالقات اإلنسانية إللتون مايو
  )١(. اإللكترونيةوأخيرًا اإلدارة ، المنظمة المتعلمة

  :اإللكترونيةللمقارنة بين اإلدارة التقليدية واإلدارة ) ١(الباحث الجدول  ويعرض
  اإللكترونيةقليدية واإلدارة المقارنة بين اإلدارة الت): ١(جدول 

  اإللكترونيةاإلدارة   اإلدارة التقليدية  أسس المقارنة م

، االتصاالت المباشرة  الوسائل المستخدمة 1
  .والمراسالت الورقية

تصال شبكات اإل
  .اإللكترونية

  إلكترونية  ورقية  الوثائق المستخدمة 2

3 
 علىمدى االعتماد 

اإلمكانات المادية 
  والبشرية

استغالل أمثل  علىمد تعت
لإلمكانات المادية والبشرية في 

  .تحقيق األهداف

استخدام التكنولوجيا في 
  .تحقيق األهداف

  التفاعل 4
وقت أطول حتى يتم  إلىتحتاج 

التفاعل بالشكل المرجو من أجل 
  .تحقيق الهدف

عدد ال  إلىإرسال الرسالة 
  .نهائي في الوقت ذاته

المدى  علىاقتصادية   البعيدالمدى  علىمكلفة   التكلفة 5
  البعيد

  الوصول للبيانات 6
صعوبة الوصول بسبب التسلسل 
البيروقراطي وآثرة المستندات 

  الورقية

سهولة الوصول بسبب 
توافر قواعد بيانات ضخمة 

  جدًا

توافر نظم  درةنأقل وثوقية بسبب   الوثوقية 7
  حماية للبيانات

ة بسبب توافر لياوثوقية ع
  لبياناتنظم الحماية ل

  ة جدًالياجودة ع  جودة أقل  الجودة 8
 علىالهرمية والتقسيم القائم  علىويرى الباحث أن اإلدارة بمفهومها التقليدي قائمة 

الرقمية هي إدارة  اإللكترونيةبينما اإلدارة ، سلوبًا ومنهجًاوالسرية أ ،علىالتخطيط وأوامر في األ
  .ح والشفافية والتحالفات اإلستراتيجيةتنفيذ للخطط واألوامر في األسفل واإلنفتا

  : اإللكترونيةمفهوم اإلدارة  -٢
جاءت مع اإلنترنت لبعض وآأنها قد تبدو ل) E. Management( اإللكترونيةإن اإلدارة   

بدأ استخدامه التجاري ولألغراض العامة في منتصف التسعينات بعد أن استخدمت لفترة الذي 
األقل من زوايا معينة،  علىمر قد يكون آذلك ة إال أن األغراض عسكرية وأآاديميطويلة أل

 ليآالهاتف والفاآس والحفظ اآل(فأتمته المكاتب وجدت منذ أآثر من عقدين من الزمن في اآلالت 
آما أن الرقابة الرقمية بالحاسوب والتصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب ) والميكروفيلم وغيرها

                                     
(١) Draft, R.: Management For Worth, The Dryolen press, Kenyatta University, 
New South Wales, 2000, P.99.  
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المستودع وتطبيقات الذآاء الصناعي في اإلنتاج والخدمات، آلها والتصنيع المتكامل بالحاسوب و
ة والحاسوبية في اإلدارة محل العاملين في األنشطة التشغيلية لينماذج إلحالل اآللة واألنظمة اآل

برمجة مسبقة، وآل هذا حدث في  إلىة استنادًا ليمات اآلعليومحل المديرين في التوجيهات والت
  )١( .نترنتإلا علىالعقود السابقة 

اإلفادة من اإلمكانات  علىتلك العملية اإلدارية القائمة  '' اإللكترونيةدارة يقصد باإلو
والقدرات ، الموارد علىوالرقابة ، كات األعمال في التخطيط والتوجيهلإلنترنت وشبالمتميزة 

  )٢( .''الجوهرية للمنظمة واآلخرين بدون حدود من أجل تحقيق أهدافها 

استخدام خليط من التكنولوجيا ألداء األعمال " بأنها  اإللكترونيةدارة وتعرف اإل
ة متقدمة لتبادل المعلومات داخل المنظمة وبينها وبين المنظمات ليآواإلسراع بهذا األداء وإيجاد 

  )٣( ." األخرى

ظهر بعد االنتهاء  اإللكترونيةوتشير بعض أدبيات الفكر اإلداري أن االهتمام باإلدارة 
عظم البلدان العربية واألجنبية توجهت مإذ  ،زة والبرامج مع مشكلة عاممواجهة توافق األجهمن 

واستغاللها نحو تحقيق التنمية  ،االتصال متمثلة في حكوماتها نحو االستخدام األمثل لتقنيات
ا هي تكنولوجيا أآثر منه اإللكترونيةويرى بعض الباحثين أن اإلدارة  ،االقتصادية واالجتماعية

  )٤(. إدارة، وتكنولوجيا موجهة لإلدارة أآثر من آونها إدارة موجهة لتكنولوجيا
فمنهم من يرى أنه مصطلح  ،اإللكترونيةوتختلف اآلراء واالتجاهات حول مفهوم اإلدارة 

حديث ظهر نتيجة الثورة المعرفية في المعلومات االتصاالت التي عمت سماء العالم الذي نعيش 
وآنتيجة لحداثة هذا المصطلح  ،ظهور ما يسمى بمفهوم الثورة الرقمية وخصوصًا بعد ،فيه

وخاصة ظهوره بمسميات متعددة  ،ميةعليواستخداماته بين مختلف القطاعات التربوية والت
  .والحكومة الذآية والحكومة الرقمية اإللكترونيةوالحكومة  اإللكترونيةآاإلدارة 

هي المظلة الكبيرة التي تتفرع عنها  :نيةاإللكتروويرى بعض الباحثين أن اإلدارة 
 اإللكترونيةوآذلك الحكومة  ،اإللكترونيةواألعمال  اإللكترونيةتطبيقات مختلفة مثل التجارة 

  )٥( .أشمل وأعم اإللكترونيةنجد أن اإلدارة  لياوبالت، والتعلم اإللكتروني
والمفكرون في تعريفهم وبسبب ذلك فإن هناك تعريفات متعددة ومختلفة أتى بها الباحثون 

منهجية إدارية جديدة " السلمي فيرى أنها  يعلومن تلك التعريفات تعريف  ،اإللكترونيةلإلدارة 
االستيعاب واالستخدام الواعي لتقنيات المعلومات واالتصاالت في ممارسة الوظائف  علىتقوم 

  )٦(. "األساسية لإلدارة في منظمات عصر العولمة والتغيير

                                     
  .١٢٥ص ، م٢٠٠٤، مرجع سابق: نجم عبود نجم (١)
  .١٢٧ص ، نفس المرجع : نجم عبود نجم  ) (٢
 .٣٠ص ، مرجع سابق:  أحمد محمد غنيم ) (٣

(4) Clock,K. & Joan Goldsmith : The End Of Management and the Rise of 
Organizational Democracy, Jossey-Bass, A Wiley Company, USA, 2002, P. 37. 

، الرياض ،  ٦، مطابع الفرزدق التجارية، ط اإلدارة العامة، األسس والوظائف: سعود محمد النمر وآخرون (٥)
  .٤١٧م، ص٢٠٠٦

  .٣٢٣، ص مرجع سابق: علي السلمي (٦)
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اإلفادة من تقنيات المعلومات واالتصاالت في تيسير سبل أداء العمل : بأنهاآما عرفت 
 ،ير أشكال وسبل تقديم الخدمات والمعلومات من األسلوب الروتيني الممليي، بتغجامعاإلداري ال

  )١( .ليأسلوب يدار بواسطة الحاسب اآل إلى
ات ة لتقديم الخدمريسهيئة فرص متعني ت اإللكترونيةاإلدارة ويرى حسني ورضوان أن 

لب الخدمة مع وتخفيف هذه المشكالت الناجمة عن تعامل طا، ليلطالبها من خالل الحاسب اآل
  )٢( .غير معتدل المزاج موظف

أنها ميكنة جميع مهام وأنشطة المؤسسة اإلدارية، " أما عالء عبد الرازق السالمي يرى 
أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل  تحقيق إلىالمعلومات الضرورية، للوصول  علىباالعتماد 

الروتين، واإلنجاز السريع والدقيق للمهام  علىاستخدام الورق وتبسيط اإلجراءات والقضاء 
  )٣( . " الحقًا اإللكترونيةوالمعامالت لتكون آل إدارة جاهزة لربطها مع الحكومة 

الكيانات تتعامل شرآاء، أو البمثابة مجموعة من : فيعرفها بأنها  (jocobs)آسوبوأما ج
المعلومات واالتصاالت فائقة  ات تقنيةليآاستخدام مجموعة أنظمة و خالل ة منعليبكفاية وفا

  )٤( .ومتقدمة ألداء األعمال بشكل منظم ودقيق
مجموعة من الكيانات : في تعريفه بأنها ) (jocobsسكوبومع ج (Bird)ويتفق بيرد 

من خالل منظومة من اإلجراءات الفنية، والنظم المحورية إلدارة األعمال في المنظمة تعمل 
المبرمجة، والتقنيات الفائقة مع تالحم قواعد المعرفة، وأنظمة االتصاالت الرقمية داخل حلقات 

  )٥( .متكاملة من التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة
نتقل التي تونية لكترمجموعة من شبكات االتصال اإل: نهافي تعريفه بأ Lam)(ويرى الم 

  )٦( .التربويةالمنظمات  إلىفتراضية لبيانات والوثائق من المنظمات اإلفيها ا
أنها عبارة عن منظومة : فيرىم عليفي الت اإللكترونيةأما الباحث في تعريفه لإلدارة 

 إلىورقية تحويل العمل اإلداري التقليدي العادي من إدارة يدوية  إلىإلكترونية متكاملة تهدف 
ومعرفية  نظم معلوماتية علىكترونية والتكنولوجية وذلك باالعتماد لاألجهزة اإل دامباستخإدارة 

  .فلياتكحهد والقرار اإلداري بأسرع وقت وبأقل  إتخاذقوية تساعد في  وعقلية عليا
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  : اإللكترونيةاإلدارة  أهداف -٣
  )١( :تحقيق ما يليفي  اإللكترونيةلإلدارة  ةف األساسياهدتمثل األتت

ة لتحسين األداء اإلداري التقليدي لياالتقليدية الح التربويةلة إعادة هيكلة المؤسسات محاو •
المتمثل في آسب الوقت وتقليل التكلفة الالزمتين إلنجاز المعامالت وفق تطور مفهوم 

 . اإللكترونيةاإلدارة 
اءتها رفع آف علىوالعمل  التربويةلمؤسسات لنظر في الموارد البشرية المتاحة إعادة ال •

 .باألداء والتطبيق  اإللكترونيةومهاراتها التكنولوجية لربط األهداف المنشودة لإلدارة 
تقييم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحريرها لكي تستجيب  •

 . اإللكترونيةومتطلبات الخدمات الالزمة بالحجم والنوعية لتحقيق الخدمات لإلدارة 
 وما يمكنم عليفي الت اإللكترونيةأهداف اإلدارة  إلىين والمفكرين الباحث وتطرق بعض

  )٢( :وهنا يظهر تصنيف أخر ألهداف اإلدارة اإللكترونية آما يليلذلك  ،تحققه للجمهور أن

عن طريق تجاوز األخطاء التي قد يقع فيها الموظف العادي : تحسين مستوى الخدمات  •
 . التربويةلمؤسسة عند قيامه بعمله وخصوصا بما يتعلق با

وذلك من خالل التقليل من البيروقراطية في اإلدارة : التقليل من التعقيدات اإلدارية  •
 .واختصار مراحل إنجاز المعامالت  التربوية

المعلومات والبيانات التي  علىومن ذلك إمكانية حصول األفراد : ف لياتخفيض التك •
اإلنترنت دون أن يكلف نفسه خدمة معينة عن طريق شبكة  علىتلزمهم للحصول 
 . التربويةمراجعة المؤسسة 

ومن ذلك إتباع أسلوب موحد : التربويةتحقيق اإلفادة القصوى للعاملين في المؤسسة  •
، ا يحقق المساواة في تقديم الخدمةبم التربويةللتعامل مع جميع الموظفين في المؤسسة 

 .دار الساعة م علىبالعمل  اإللكترونيةوآذلك قيام نظام الخدمات 
في  اإللكترونيةمن تطبيق اإلدارة  هداف األساسيةت رضوان فقد ذآر أن األأما رأف

  )٣( : م هو االستفادة من المميزات اآلتيةعليالت

 .وآأنها وحدة مرآزية التربويةإدارة ومتابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة  -

  .تجميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحدة -

القرار عن طريق توفير البيانات وربطها بمرآز  إتخاذالتقليل من المعوقات التي تزامن  -
  .القرار  إتخاذ

 .ف الباهظة أثناء متابعة عمليات اإلدارة المختلفة لياخفض التك -

توظيف تكنولوجيا المعلومات لدعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدى آافة العاملين  -
  . التربويةبالمؤسسة 

  .ا ومتابعة إدارة الموارد آافةعليال التربويةزيادة الترابط بين العاملين واإلدارة  -

الخدمات والمعلومات في أي وقت لكل من الموظفين  علىتسهيل طريقة الحصول  -
  .والطالب وأولياء األمور 

 .مية الخاصة بالموظفينعليالدقة والسرعة في إنجاز الخدمات والمعامالت الت -

                                     
، م٢٠٠٥ ،القاهرة ،لبنانية الدار المصرية ال، م اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنتعليالت:محمد محمد الهادي ) (١
  .١٢٤ص
، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، اإللكترونيةالحكومة  ةالنظام القانوني لحماي: عبد الفتاح بيومي حجازي) (٢

 . ١٠٣-٩٩ص ص ، م٢٠٠٤
 .٣ص ،م١٩٩٩: القاهرة ، المنظمة العربية للتنمية ،  اإللكترونيةعالم التجارة : رأفت رضوان ) (٣
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 .ل من الواسطة والمحسوبية المنتشرة بين الموظفين والعاملين في مختلف الوظائف التقلي -

  .مع المنظمات األخرى  التربويةتفاعل المنظمات  -

  )١( : تتمثل فيما يأتي اإللكترونيةارة الحاج أن أهم أهداف اإلد عليوفي هذا السياق يذآر سعد 

  :مادية وتتمثل فيما يلي مكاسب  إلىأهداف مباشرة يمكن تحليلها وترجمتها 

 .مية علياإلنجاز السريع لألعمال واختصار زمن التنفيذ في مختلف اإلجراءات الت •
 . التربويةتقليل مساحات العمل داخل المنظمات  •
 . التربويةالحد من استخدام األوراق في األعمال اإلدارية  •
التنقل  إلىيص الحاجة ذلك تقل علىمية عن بعد مما ينعكس عليإمكانية أداء األعمال الت •

 .تقليل ازدحام وسائل النقل  لياوبالت
  :مكاسب مادية ملموسة  إلىأهداف عامة غير مباشرة يصعب ترجمتها 

 التقليل من األخطاء المرتبطة بالعامل اإلنساني مما يكون علىالعمل اإللكتروني يساعد  •
 .إلدخال التقنية دور آبير في نجاحها 

ق مع بقية دول العالم التي تتجه الخيار الحتمي الذي يتيح التواف ن العمل اإللكتروني هوإ •
 .ه بقوة خاصة المتقدمة منها إلي

 التربويةزيادة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات  علىن العمل اإللكتروني يعمل إ •
 .بمختلف أنواعها 

 اك تشابهًاالحظ الباحث أن هن ،معليفي الت اإللكترونيةبعد أن تم عرض أهداف اإلدارة 
في المؤسسات  اإللكترونيةوبذلك يحدد أهداف اإلدارة  ،بين جميع اآلراء المعروضة آبيرًا

  :في النقاط اآلتية  التربوية

 .ما يتعلق بها من عمليات تقليل آلفة اإلجراءات اإلدارية و •
وخصوصا تلك المعلومات الخاصة  اإللكترونيةصغر المكان المجهز لحفظ المعلومات  •

 . التربويةب والموظفين في المؤسسة بالطال
المؤسسات من خالل تعاملها مع المواطنين والشرآات و زيادة آفاءة عمل اإلدارة •

 إلىوتحقيق السرعة المطلوبة إلنجاز إجراءات العمل وبتكلفة مادية مناسبة دون الحاجة 
 .البحث

 .التعامل مع معطيات العصر التقني  علىإيجاد مجتمع قادر  •
 .التربويةوم الشفافية والبعد عن المحسوبية بين الموظفين بالمؤسسة تعميق مفه •
في  اإللكترونيةحقوق الموظفين من حيث اإلبداع واالبتكار في البرامج  علىالحفاظ  •

 . التربويةالمؤسسة 
 .األخرى التربويةزيادة حجم التبادالت المعلوماتية بين العاملين بمختلف المؤسسات  •
ما يتعلق بالتقويم  وتقليل مخاطر فقدها وخصوصًا، علوماتة المسري علىالحفاظ  •

 .والسجالت والتقارير الوظيفية 
ن ليونة مع ما يحمله م ،استبداله بنظام أرشفة الكترونيو ،إلغاء نظام األرشيف الورقي •

نشر الوثائق و ،تصحيح األخطاء الحاصلة بسرعة علىالمقدرة و ،في التعامل مع الوثائق
 .االستفادة منها في أي وقت آان و ،أقل وقت ممكن ة فيألآثر من جه

                                     
، دار الفيصل ،٣٠٩ع ، مجلة الفيصل، لوماتية في خطة التنمية السعوديةالمع: سعد علي الحاج بكري) (١

  .٤٦ص، م ٢٠٠٢، الرياض
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والتخاطب معهم  ،تحقيق تعيينات الموظفين إلىمح اذ أّنها تط، إلغاء عامل المكان •
ات من المؤتمروإقامة الندوات و ،األداء علىاإلشراف و ،ماتعليالتوإرسال األوامر و

 .ارة لإلد اإللكترونيةمن خالل الشبكة و ،"الفيديو آونفرانس"خالل 
فكرة أخذ العطل أو و ،ففكرة الصيف و الشتاء لم تعد موجودة، إلغاء تأثير عامل الزمان •

 .أقصى حد ممكن  إلىاألجازات إلنجاز بعض المعامالت اإلدارية تّم الحد منها 
تسهيل إجراء االتصال بين إدارات الجامعة والمنظمات األخرى واألجهزة الحكومية  •

 .األخرى
 .العمليات اإلدارية المختلفة داخل الجامعة  الدقة والوضوح في •
 .القرار الجامعي  إتخاذتقليل المعوقات التي تواجه وتعيق  •
تجميع البيانات والمعلومات من مصادرها األصلية وذلك عن طريق ربط الجامعة  •

 .بأجهزة إلكترونية 
 .م المستمر وبناء المعرفة الجيدة لمختلف الموظفين يعلالت •
  .بمفهومها الجامد و تسهيل تقسيم العمل و التخصص به يروقراطيةالب علىالقضاء  •

  : اإللكترونيةاإلدارة أهمية  -٤
بعد  ،من واقع الحياة البشرية وأصبحت جزءًا أساسيًا ،اإللكترونيةازدادت أهمية اإلدارة   

ة نسبيًا لياحماية ع ت الدولية والمحلية، وبعد توفيرأن تطورت نظم المعلومات واالتصاال
  .نترنتشبكة اإل علىللمعلومات 

ومن خالل  ،ًا في واقع النشاط اإلداري المعاصرعنصرًا رئيس اإللكترونيةحيث أصبحت اإلدارة 
  :هذا المدخل سوف يقوم الباحث بمناقشة هذا المحور من جانبين

 .المستوى القومي علىاإللكترونية أهمية اإلدارة   - أ
  .التربويةالمؤسسات مستوى  على اإللكترونيةأهمية اإلدارة  -ب

  :المستوى القومي على اإللكترونيةأهمية اإلدارة  - أ
فهي تقوم بتقديم وتبسيط الكثير ، المستوى القومي علىآبيرة أهمية  اإللكترونيةإلدارة ل

  :)١(من األشياء ولقد حددها دارآر فيما يأتي

 :  الخدمات الحكومية اإللكترونيةاإلدارة  تحسن •
جديدة  و مالئم، آما تقوم بفتح قنواتلتقديمها للمواطنين بما هوتبسيط إجراءاتها،  

إدارتها وبين المواطنين، مما يحقق الثقة ويزيل الكثير من  علىلالتصال بين القائمين 
يشعر المواطن بالراحة لما  لياالعوائق والصعوبات القائمة في طريق المواطنين وبالت

  .أنجز له
 :تسهم في تحقيق الشفافية •

المعلومات الجديدة  علىمن الحصول  اإللكترونية أن تساعد الموظفاإلدارة  من شأن
األخرى، آما تساهم في تحقيق التي يعمل بها والمؤسسات  ةالمؤسسبعن طريق االتصال 

  .الشفافية بين الموظفين عن طريق األعمال المبذولة لكل موظف في المؤسسة الواحدة
 :ع االستثمار في التقنيةتشج •

الفرص أمام الكثير من المشروعات للدخول والعمل في  اإللكترونيةاإلدارة  حيث تتيح
مجال التكنولوجيا المتقدمة، بعد أن وفرت لها البنية األساسية لنظام الشبكات وتصميم 

                                     
، ١٥٩ع ،خالصة الشرآة العربية لإلعالم العلميتحديات اإلدارة في القرن الحادي والعشرين، : بيتر دراآر (١)
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قواعد المعلومات والبيانات وآل ذلك يساعد في صقل وتكوين الكوادر الوطنية 
في هذه العالمية التي تتمثل في المناقشة مواجهة التحديات  علىالمتخصصة القادرة 

  .المؤسسات
 : دعم االقتصاد الوطنيت •

في حل الكثير من الصعوبات التي  أن تسهم إسهامًا فعاًال اإللكترونيةتستطيع اإلدارة 
في الدولة وذلك من خالل مزايا المعلومات واالتصاالت التي  االقتصادتعترض حرآة 
استثماراتها ومزاياها نشر  إلىفمثال تمتلك إمكانية الوصول  ،اإللكترونيةتتسم بها اإلدارة 

  .عن طريق المراسلة بعيدًا عن الفوارق الزمنية والمكانية االقتصادية
مشارآة في ال علىالحجم زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  إلىباإلضافة 

 المشروعات الصغيرةأداة فاعلة لدفع  اإللكترونيةفاإلدارة  ،حرآة التجارة العالمية
 علىالمشارآة في حرآة التجارة العالمية من خالل قدرتها  علىالحجم والمتوسطة 

ة، وتقليل تكلفة عملية التسويق والدعاية واإلعالن، عليبكفاية وفااختراق األسواق األولية 
زيادة نشاط هذه المشروعات ويسهم بدوره في تعزيز االقتصاد  إلىاألمر الذي يؤدي 

 .يالوطن
 :إيجاد فرص جديدة للعمل الحر •

تي مراآز االستهالك ال إلىبتيسير وتسهيل وصول األفراد  اإللكترونيةتقوم اإلدارة 
صغيرة الحجم مشاريع آما أنها تقوم بإتاحة الفرص أمامهم في إنشاء وتشغيل  ،يرغبونها

 ومن أمثلة استثمارية ممكنة، عن طريق االتصال باألسواق الدولية والمحلية بأقل تكلفة
  .ليفرص العمل الحر مشروعات الخدمات، والصناعات الخفيفة، وبرمجيات الحاسب اآل

  :التربويةبالنسبة  للمؤسسات  اإللكترونيةأهمية اإلدارة  - ب
 من خالل التربويةالمؤسسات عمل عملية تيسير وتسهيل  على اإللكترونيةتقوم اإلدارة 

 إلىالنفاذ  علىزيادة قدرة المؤسسات  على، آما تعمل أنظمة جديدة ومتطورة في مختلف األعمال
سرعة االستجابة لمتطلبات سوق العمل، حيث توفر أمام القائمين  علىالعالم المتطور، آما تساعد 

ألسواق في شتى التخصصات إدارة هذه المؤسسات آل المعلومات المطلوبة عن طلبات ا على
من وذلك  التربوية أداء المؤسسات علىدرجات متفاوتة ب اإللكترونيةآما تؤثر اإلدارة  ،المرغوبة

آوظائف وأنشطة  آل الوظائف واألنشطة التي تمارسها تلك المؤسسات علىخالل التأثير
 علىالتطوير، وخدمات الصيانة، وعمليات الحسابات، ومساعدة األجهزة الحكومية في الحصول 

  .)١( البيانات والمعلومات المطلوبة
المتباعدة جغرافيًا من  التربويةين ومجموعات العمل في المؤسسات آما تمكن الموظف

 التربويةسسة وتجعل المؤ، العمل ضمن فرق علىوتشجع ، مشارآة الملفات واألفكار واآلراء
  )٢( .أآثر مرونة وأآثر تكيفًا مع المتغيرات السريعة في بيئة األعمال

اء تحسينات جيدة وفاعلة في إجر إلىتسعى  اإللكترونيةوبصفة عامة فإن اإلدارة   
وبذلك يحدد غنيم الفرص والمزايا التي توفرها . المعاصرة التربويةالمنظمات والمؤسسات 

  .) ٣(المعاصرة فيما يأتي التربويةللمؤسسات  اإللكترونيةاإلدارة 
  
  

                                     
  .٤٤مرجع سابق، ص: أحمد محمد غنيم(١) 

(٢) Truban, Efraim and others,: Introduction to Information Technology, 2nd 
edition, John Wiley & Sons, Singapore, 2003, P.178.  
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 :التربويةمخرجات ف اللياتخفيض تك -
بإنشاء  ،ف الخاصةلياوتخفيض التكتحقيق ذلك من خالل تجهيز  اإللكترونيةتستطيع اإلدارة 

من التقليدية التي تتطلب  بدًال ،الحديثة التربويةوالوسائل المعامل والفصول الدراسية 
خفض  علىاآلالت الحديثة التي تساعد  استخدامومن جهة أخرى تقوم ب ،لباهظةف الياالتك

ال من المباني ومواقع جغرافية بسيطة بد واستخدام مبان ،بالمؤسسةالعاملين األفراد 
ذلك  إلىوالمواقع الجغرافية المميزة التي آانت تشيع في اإلدارة التقليدية باإلضافة  ،الضخمة

التقليل من المخاطر الناجمة وتراآم  على التربويةالمؤسسات تساعد  اإللكترونيةفإن اإلدارة 
  .المخزون الورقي

 :بويةالترالمؤسسات  معهااتساع نطاق المنظمات التي تتعامل  -
 علىمن اقتحام منظمات جديدة  التربويةالمؤسسات بتمكين  اإللكترونيةحيث تقوم اإلدارة 

المستويين العالمي والمحلي وذلك نتيجة إزالة الحواجز والقيود الجغرافية، مما يتيح فرصة 
  .أآبر للموظفين من خالل التواصل ونقل الخبرات

 :التعامل الورقي علىفي القضاء  اإللكترونيةتسهم اإلدارة  -
ة بها في بتخزين وحفظ المعلومات المتعلق التربويةالمؤسسات  اإللكترونيةحيث تمكن اإلدارة 

  .ها في الوقت المطلوبؤأجهزة بسيطة يتم استدعا
حيث ال يمكن  ،م لها أهمية آبيرةعليفي الت اإللكترونيةالباحث أن اإلدارة  ويالحظ

في تقديم الخدمات  بالغًا فهي تسهم إسهامًا ،والتكنولوجي االستغناء عنها في ظل التقدم التقني
 نآافة المعلومات التي يحتاجو على وتمكنهم من الحصول ،للموظفين والطالب بطريقة سهلة

وتمكن األفراد من عملية االتصال  ،ها، آما تبسط وتسهل اإلجراءات داخل المؤسسةإلي
 آما، التربويةه وخصوصًا في المجاالت ن فيبالمؤسسات المتعامل معها في الوقت الذي يحتاجو

وخصوصًا أن  ،المستوى الجامعي ال تقل عن المستوى القومي على اإللكترونيةأن أهمية اإلدارة 
له من التعامل اإللكتروني سواء داخل البالد أو خارجها لما  إلىاإلدارات التربوية بحاجة ماسة 

  .هاعليمزايا وإيجابيات تعود 

  :اإللكترونيةارة خصائص اإلد -٥
ة     ،تقديم أفضل الخدمات لزبائنها إلىآل منظمة تسعي  ة واألنظم اط اإلداري وتحسين األنم

دة المنافسة     ،ومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين ،التي تستخدمها تزايدت ح
ة بين المنظمات في تطبيق اإلدارة  ا    و ،اإللكتروني ا زادت أهميته ي تفي ال من هن بسبب السمات   م عل

   )١( : والتي منهاوالخصائص التي تميزها عن غيرها 
ولكن ال  ،مجموعة من األساسيات حيث يوجد الورق علىوتشتمل  :إدارة بال ورق -

لكتروني، واألدلة والمفكرات لكتروني، والبريد اإلفة ولكن يوجد األرشيف اإلتستخدمه بكثا
  . ةليتطبيقات المتابعة اآل ونظم ،والرسائل الصوتية ،اإللكترونية

 .الهاتف المحمول واألجهزة األخرى علىوتعتمد باألساس  :إدارة بال مكان -
وم واآلن تسمي لياساعة في ) ٢٤(فالعالم أصبح يعمل في الزمن الحقيقي  :إدارة بال زمان -

  .(x 24v) إدارة 
عمال أ علىة التي تعتمد ن المؤسسات الذآيفبيتر دراآر تحدث ع :إدارة بال تنظيمات جامدة -

 . صناعات المعرفة ويقذف بصناعة الالمعرفة للجنوب إلى، فالشمال أصبح يتجه المعرفة

                                     
   ٢٠١٠ نوفمبرالموقع  علي، تاريخ الدخول  إنترنتموقع ) ١(

//www.alhasebat.com/vb/showthread, php?t=36231  



٣٩ 

  :)١(تتمثل فيما يأتي اإللكترونيةويري التكريتي والعالق أن خصائص وسمات اإلدارة 
 .ميةعلياستخدام مكثف لتكنولوجيا المعلومات في شتي األعمال الت -
 .لفوريتسود أنماط العمل ا -
 .آثافة العمليات ومحدودية عنصر العمل -
 .التربويةهواجس إبداعية للموظفين داخل المؤسسة  -

  : مية وهي أنهاعليالتفي البيئات  اإللكترونيةتتسم بها اإلدارة  ىالباحث خصائص أخر يستنتج
 تقليدية ال التربويةتستخدم النظم المتطورة وتبعد عن التنظيمات الجامدة التي تسود اإلدارة ) أ
 .المعرفة آأساس لتنفيذ األعمال علىبتكارية والعالمية واالعتماد تتميز باإل) ب
 فقها الجامعة في الملفات والسجالت الخاصة نف الباهظة التي تلياتقلل من التك) ج
 .حلهاوتهتم باآتشاف المشاآل ) د
 اإلجراءات التنفيذية واالنجازات علىلترآيز ا) هـ

 ،والتميز الدقةتتسم ب ميةعليالتفي البيئة  اإللكترونيةاإلدارة  صائصمما سبق  يتضح أن خ
العديد من المزايا  ميعليالتللعمل  تقدم اإللكترونية، فاإلدارة ال يتوافر في اإلدارة التقليدية وهذا ما

التي تجعله يواآب التغيرات الحديثة في هذا العصر وتجنبه من الوقوع  في العديد من المشكالت 
  . قد تقع فيها اإلدارة التقليدية التي

  : اإللكترونيةمجاالت اإلدارة  -٦
أنماطًا مختلفة وأشكاًال متعددة تتفق مع طبيعة العمل لدى المنشأة  اإللكترونيةتأخذ اإلدارة 

  )٢( :بما يحقق أهدافها، ومن تلك األنماط ما يلي
 :اإللكترونيةالحكومة   -  أ

، ويقصد بها إدارة الشؤون العامة اإللكترونيةدارة أحد أنماط اإل اإللكترونيةتعد الحكومة 
بواسطة وسائل الكترونية لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية، والتخلص من 

  .ةليااألعمال الروتينية والمرآزية بشفافية ع
     :اإللكترونيةالتجارة  - ب

) نترنتإلا(كة عبر شبالتجارية هي تبادل المعلومات والخدمات  اإللكترونيةالتجارة 
ولستخداماتها في  البطاقات البنكية ذلك علىومثال  ،التنمية االقتصادية بصورة سريعة لتحقيق

  .اإللكترونيةلإلدارة  ظهر أول تطبيق اإللكترونيةوتعد التجارة  ،العمليات التجارية
  : اإللكترونيةالصحة  - ج

المرضى  إلىمعلومات الطبية بتوفير االستشارات والخدمات وال اإللكترونيةتقوم الصحة   
ل المخبرية لياعبر وسائل الكترونية، فالمريض يستطيع متابعة نتائج الفحوصات الطبية والتح

  .نترنتوالمعلومات والخدمات عبر الشبكة المحلية للمستشفى أو عبر شبكة اإل
  :م االلكترونيعليالت -د

التحريرية ومناقشة الرسائل  ة واالختباراتم االلكتروني يمكن إجراء الدراسعليفي الت  
  ).نترنتاإل(المحلية للمنشأة أو عبر شبكة العلمية عبر الشبكة 

                                     
، عمان، ، دار المناهج للنشر والتوزيعاإللكترونيةاألعمال : غالب التكريتي وبشير عباس العالقسعد ) ١(

  .١١١م، ص ٢٠٠٢
  ٢٠١٠تاريخ الدخول في الموقع أآتوبر  ،خميسية الوفاء إنترنتموقع  (٢)

                                                           mary/?summaryid=40http://www.alwfaa.net/sum  
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  :النشر اإللكتروني - هـ
من خالل النشر اإللكتروني يمكن متابعة األخبار العاجلة والنشرات االقتصادية   

وتحقيق  آخر المؤلفات، واالستفادة من محرآات البحث المتنوعة علىواالجتماعية واإلطالع 
  .المعلومة من مصادرها األصلية علىسرعة الحصول 

متعددة  ومجاالت أشكال علىتأتي  اإللكترونيةأن اإلدارة  يستنتج الباحثمما سبق 
التختص بمنظمة دون أخرى وإنما تعم جميع المؤسسات سواء آانت تربوية  لياوبالت، ومتنوعة

  .المؤسساتالعمل الممارس في تلك ة أو غيرها حيث يحدد آل نمط من هذه األنماط طبيع
مفهوم وأهداف وأهمية وخصائص ومجاالت اإلدارة اإللكترونية في  علىوبعد التعرف 

التعرف  إلىة لياتنتقل الدراسة في الخطوة الت، التربويةومنها المؤسسات ، المنظمات المختلفة
  .اإلدارة اإللكترونية في الجامعة على

  .في الجامعة  اإللكترونيةاإلدارة  /ثانيًا
فلم تعد مجرد تسيير شئون ، شهدت السنوات األخيرة اتجاهات جديدة في اإلدارة الجامعية

النظام  علىالجامعة تسييرًا روتينيًا ولم يعد هدف عميد ورؤساء أقسام الجامعة مجرد المحافظة 
ه في عليبل تغيرت النظرة إلدارة الجامعة عما آانت ، والتأآد من سير الدراسةفي الجامعة 

مؤسسة لمجتمع ينشد  علىدورها آقيادة تربوية تشرف  علىالماضي حيث تؤآد النظرة الحديثة 
 الجامعية ومن االتجاهات الحديثة والمعاصرة في اإلدارة، التطور في عالم متغير وسريع التغير

في تسيير وهي استخدام التكنولوجيا في اإلدارة بهدف االستفادة منها  ،اإللكترونيةهي اإلدارة 
وم يعيش ثورة المعلومات المرتبطة لياوالعالم ، وتحقيق أهداف المنظمات ،العمل اإلداري

بتكنولوجيا المعلومات المتطور  وأصبح التحدي األساسي لتكنولوجيا المعلومات ليس فقط حفظ 
ظهرت  ومن هنا، القرار السليم إتخاذالبيانات والمعلومات ولكن ربط المعلومات المتاحة بعملية 

، واألخذ بتقنياتها الحديثة في اإلدارة الجامعية، أهمية الربط بين التكنولوجيا وأداء إدارة الجامعة
للتخفيف من حدة العمل ، ة في تنظيم المعلومات وحفظها وتداولهاليآإستخدام الحاسبات اآل

  .اإلداري الذي تقوم به إدارة الجامعة
يكشف أن المختصين في اإلدارة قد  ،الجامعية واإلدارةإن دراسة تطور الفكر اإلداري 

مدى أآثر من قرن  على الجامعية واإلدارةحددوا مسارًا تاريخيًا متصاعدًا لتطور الفكر اإلداري 
فاإلدارة ، تجاوزًا لها اإلدارية وليسوهذا التطور يمثل امتداد للتطور في الجامعة ، من الزمن

  )١(. ب التكنولوجيةليالمفاهيم واألسالدوام استفادت من آل التطورات في ا على

  :في الجامعة  اإللكترونيةوظائف اإلدارة  -١
ولكن قواعد وأسس عمل  ،صحيحة ويجب مراعاتها نترنتإن التغيرات التي جاء بها اإل  

ويمكن أن تكون تحديًا  ،يمكن أن تكون عوامل قوة لإلدارة عند االستجابة الفاعلة لها نترنتاإل
في  ة، لذا نجد أن الوظائف اإلدارية للجامعاتلياة عليادارة التقليدية إذا لم تتميز بفعخطيرًا أمام اإل

نظم  علىوظائف تعتمد  إلىنظم المعلومات المستقلة  علىتغيرت من وظائف تعتمد  نترنتظل اإل
أنظمة ذآية، مما يساعد  إلىاألنظمة التقليدية  علىمعلومات مندمجة العمل، ومن وظائف تعتمد 

توظيف  إلىوالتحول من الهياآل المرآزية التقليدية  ،إعادة هندسة آل نظم العمل اإلداري على
  :الهياآل المرنة، وهذا يتطلب عدة وظائف يمكن أن نلخصها فيما يأتي

  

                                     
(١) Porter, M.: Strategy and Internt, HBR, Vol. 79, No.  3, 2001. P. 58.  
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  :التخطيط اإللكتروني - أ
استخدام نظم  علىالمعاصرة  اإللكترونيةيعتمد التخطيط اإللكتروني في ظل الثورة   

استخدام التخطيط االستراتيجي والسعي نحو تحقيق األهداف  علىرفة، آما يعتمد جديدة للمع
من حيث تبسيط نظم وإجراءات العمل التي تتسم في ظل اإلدارة التقليدية بالتعقيد  ستراتيجيةاال

استخدام  علىالشديد، حيث يتم استبدالها بنظم وإجراءات سريعة وحاسمة تعتمد بالدرجة األولى 
ولذلك نجد التخطيط االلكتروني يتفوق ويتميز عن التخطيط  ،اإللكترونيةصاالت شبكات االت

  )١( -:التقليدي بعدة سمات تتمثل فيما يأتي

بخالف التخطيط  ،ستكون ديناميكية مستمرة وقابلة للتجديد اإللكتروني إن عملية التخطيط •
 .المتغيرة امعيةالجوهذا مطلوب في البيئات  ،محددةالتقليدي الذي يخطط لمدة قادمة 

 .مما يسمح بدقة أآثر في عملية التخطيط للجامعةالمعلومات زيادة تدفق  •
فجميع العاملين في ) التخطيط التقليدي(ر فكرة أن اإلدارة تخطط والعاملين ينفذون يتغي •

اختالف تقسيم العمل،  علىالتخطيط اإللكتروني يقومون بعملية التخطيط، وهذا ينعكس 
ليدي هو تخطيط عمودي في حين أن التخطيط اإللكتروني هو تخطيط وأن التخطيط التق

 .أفقي
 .الخطط وتعاد آتابتها إلكترونيًا في آل مرة علىسيكون هناك تغيير مستمر  •

اضي عندما آانت البيئة آان مفيدًا في المالتقليدي ويرى بعض الباحثين أن التخطيط 
ن إوالسرعة الفائقة للتغيير، ف) Now- Time(مستقرة، أما في ظل الزمن الحاضر  اإلدارية

الخطة استجابة للتكيف  علىيصبح بال جدوى، نظرا لكثرة التغيرات التي تطرأ التقليدي التخطيط 
واسعًا من الخبرات  التي تغطي نطاقا ةلياة العلياودرجة المرونة الم مع المتغيرات المتالحقة،

خطة مجرد مرشد استراتيجي أو مبدأ أو والسيناريوهات المحتملة والغير محتملة، وتجعل ال
  )٢( .توجيهي

ب اإلدارية لياذات النمو السريع في العمال والمستفيدين أن األس الجامعاتوتجد بعض 
الذي آانت له المزايا في التهيئة المسبقة في  التقليدي السابقة أصبحت متفاوتة، وأن التخطيط

  )٣( .يةميزة تنافسمن أجل تحقيق  الجامعةالتحديد المتأني لقدرات 
  : التنظيم اإللكتروني  - ب

، وهو الذي الجامعةإن التنظيم هو ترتيب األنشطة بطريقة تسهم في تحقيق أهداف 
االستجابة للتغيرات في  علىيعطيها شخصيتها ومميزاتها اإلدارية، ويعزز من وزنها وقدرتها 

  )٤( .بيئتها الداخلية والخارجية
أن للفكر اإلداري مكونات  Coulter)(تر لآاوو ) (Robbinويرى آل من روبن 

  )٥( :أساسية تتمثل فيما يأتي
  

                                     
  .٥٩-٥٧مرجع سابق، ص ص : أحمد محمد غنيم (١)

(2) Gadiesh , O& J. Liglbeert : Transforming Corne- office Stratgy in to Frontiline 
Action, Harvard Bussiness Review, 2001, vol. (79), No.1 ,P. 74. 
(3) Robbins, S. R. & M. Coulter : Management , New jersey : Printice Hall, 2001, 
Pp. 188-189.   
(4) Dessler, G. : Aframework for Management, New jersey: Printice Hall, 2001. P. 
148. 
(5) Robbins, S. R. & M. Coulter:  P.260. 



٤٢ 

  :فيما يأتيالهيكل التنظيمي ويتمثل  *
 .التنظيم المصفوفي أو المشروعي إلىاالنتقال من التنظيم العمودي  •
فرق العمل  علىالهيكل القائم  إلىالوحدات الثابتة  علىاالنتقال من الهيكل القائم  •

 .الجماعية
 .وحدات تنظيمية مصغرة إلىاالنتقال من الوحدة التنظيمية الواحدة  •
 .التنظيم األفقي إلىلألسفل  علىاالنتقال من التنظيم العمودي من األ •
 .محددالهيكل غير ال إلىاالنتقال من الهيكل المحدد  •

يتم الذي يجمع المراآز واألنشطة والوظائف في إدارات وأقسام خاصة، و التقسيم اإلداري *
  .أساس الوظيفة، أو المنتج والخدمة، أو المنطقة الجغرافية علىالتجميع 

   -:سلطة األوامر أو وحدة األوامر وتتمثل فيما يأتي *
 .الوحدات االستشارية إلىاالنتقال من السلطة الخطية  •
 .الوحدات المستقلة والفرق المدارة ذاتيًا إلىاالنتقال من سلسلة األوامر الخطية  •
 .تعدد الرؤساء المباشرين إلىل من رئيس مباشر واحد االنتقا •

   -:الرسمية وتتمثل فيما يأتي *
 .السياسات المرنة إلىمات الحرفية علياالنتقال من الت •
 .إدارة الذات والفرق المدارة ذاتيًا إلىاالنتقال من قواعد اإلجراءات المحددة  •
 .جداول العمل المرنة والمتغيرة لىإاالنتقال من جداول العمل القياسية والمجدولة مسبقًا  •

  :المرآزية والالمرآزية  *
نطاق رقابة  إلىتؤدي  حيث أن المرآزية، علىمستوى التنظيمي األالوهما يرتبطان ب

القرارات في المستويات التنظيمية، في حين أن الالمرآزية  إتخاذمن خالل تعدد سلسلة  ،ضيق
من خالل تقليل المستويات التنظيمية  ،ة أوسعنطاق رقاب إلىوتؤدي  ،تعيد توزيع السلطات

  .والهيكل التنظيمي المسطح
من المالحظ أن مكونات التنظيم التقليدي شهدت تغيرات آبيرة عبر تطور الفكر 

ة في أنها قيود رئيس علىها ليإك ينظر ومع ذل ،ينه بعض الباحثعلياإلداري، وهذا ما أآد 
وهذا  ،.قاسم المعلومات والمعرفة ذات العالقة بهذه المهاموتت ،التي تتغير حسب المهام اتالتنظيم
الهرمية في االتصاالت تجاوز  إلىأدت  نترنتإن شبكة اإل" في قوله   (Amor)ه عليما أآد 

 علىوالمعلومات، وحيث ال توجد هرمية بين مواقع الويب ألن لدى آل موقع األسبقية نفسها 
  )١( ".الويب

  :اإللكترونيةالرقابة  - ج
الماضي، حيث تأتي الرقابة  علىاإلدارة التقليدية آونها ترآز  علىخذ ؤن األمور التي تم

بين األهداف والمعايير المحددة من ناحية، واألداء العقلي وتهتم بالمقارنة بعد التخطيط والتنفيذ، 
 ترونيةاإللكأما الرقابة  ،ف وتصحيحهمن ناحية أخرى لتحديد الفجوة الزمنية بين اآتشاف االنحرا

، ومن ثم تقليص الفجوة الزمنية بين رية بمساعدة الشبكة الداخلية للجامعةفتسمح بالرقابة الفو
من خالل  ،أوًال بأولاالنحراف وتصحيحه، آما أنها عملية مستمرة متجددة تكشف عن االنحراف 

يد من قدرة وهذا يز ،موردين والمستهلكينتدفق المعلومات والتشبيك بين الموردين والعاملين وال
وسير القرارات المتنوعة  ،توفير إمكانية متابعة العمليات المختلفة على اإللكترونيةالرقابة 

                                     
(1) Amor, D. : The E. Business Revolution, New Jersey: Print ice Hall , 2002, P.48. 



٤٣ 

تداخل حدود المسؤولية اإلدارية  إلىويؤدي ذلك  ،الجامعاتفي آافة أنواع  األخطاءوتصحيح 
مي االتجاه المسؤولية نفسها، وهذا آله ينللمديرين، فالجميع يعمل في الوقت نفسه، ويتحملون 

بين العاملين واإلدارة وبين  ،والوالء اإللكتروني اإللكترونيةالثقة  علىالمتزايد نحو التأآيد 
  )١( .المستفيدين

  :القيادة التكنولوجية الصلبة -د
حيث أن المدير  ،من أجل إدارة أعمالها ،نترنتاستخدام تكنولوجيا اإل علىهي قيادة تقوم 

ويتعامل مع  ،يمتلك القدر نفسه من المعلومات ،ايا أم في أوروبفي آل مكان سواء أآان في آس
ويقوم القائد  هنا  ،ويتصل مع آل العاملين أينما آانوا في الوقت نفسه ،الحاسوب المحمول نفسه

  .وإدارة األزمات بأدوار مختلفة مثل معالجة االضطرابات
  : القيادة البشرية الناعمة- هـ

، ذلك ستكون ذات حس إنساني آبير اإللكترونيةلقيادة هناك  وجهة نظر أخري تري أن ا
ة ومبتكرين وحرفيين ليات ععاملين ذوي تخصصات ومؤهال إلىألن التكنولوجيا الراقية بحاجة 

، ق سلطة األوامر وهرمية االتصاالتوف على، وهذه التقنيات تتطلب إدارة جدية ال تعمل نادرين
ة يجب أن تدرك أن القيمة المضافة، تتم من خالل القياد، وأن هذه ة الشبكيةعليلومات والتفاالمع

، آما أن العاملين سيكونون متباعدين جغرافيا ال تربطهم العمل المعرفي وليس من خالل اآلالت
االلكتروني بين العاملين وسينتج ما يسمي بالوالء ، ناية واحدة أو إشراف واحد مباشرب

   )٢(.والزبائن
، تتحدد بأربع ةالجامعفي  اإللكترونيةألساسية لإلدارة مما سبق يتضح أن الوظائف ا

، وهذه الوظائف مترابطة ومتناسقة فيما بينهما خطيط والتنظيم والرقابة والقيادةوظائف هي الت
آل وظيفة عن األخرى بحسب الوقت  بحيث تؤدي آل وظيفة العمل المناسب لها، ويختلف عمل

ي طوال استمراره وهذا ما ال يتفق مع اإلدارة جامعال المناسب لها ولكنها تظل مستمرة مع العمل
مع اإلدارة التقليدية لكثرة المعلومات وتطور  لياالتقليدية، لذلك يصعب التعامل في عصرنا الح

  .األجهزة وتعددها

  :في الجامعة  اإللكترونيةتطبيق اإلدارة  إلىدواعي الحاجة  -٢
وافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته يت عصريًا اتجاهًا اإللكترونيةتعد اإلدارة   

ولقد أصبحت التحوالت التكنولوجية ، أهدافهالألخذ به لسرعة تحقيق  التربويةوتسعى آافة النظم 
وأصبح هناك وعي متنام والتزام بإعداد ، ا أمرا واقعا مع انتشار اإلنترنتم عالميعليفي نظام الت

م القائم عليآما أصبح الت، رفة العالمي المتنامي بسرعةالمع الدارسين للمشارآة الفعالة في اقتصاد
التوجه فأن هذه التحوالت هذا م وفي ظل عليالتكنولوجيا من الحلول الفعالة للتوسع في الت على

وما أن تخطو المؤسسة خطوتها األولى من " نظام إداري مالئم  إلىالتكنولوجية في حاجة 
القرار وطريقة العمل في  إتخاذبنية اإلدارة وعملية البيانات فإن  إلىالتحول من المعلومات 
آما  ،آما أن استخدام التكنولوجيا يسهم في دعم عالمية الجامعات، " المؤسسة تبدأ في التحول
من تحول مماثل في البد ولذلك ، والسيما في نظم اإلدارة بها الجامعةيؤثر في جميع عناصر 

                                     
(1) Dessler, G., A, P. 345.  

  )٢٠١٠(الموقع نوفمبر  عليتاريخ الدخول ) منتدي الحاسبات ( موقع إنترنت ) ٢(
om/vb/showthread, php?t=36231www.alhasebat.c// 



٤٤ 

من الممارسات  إلمكانية االستفادة بدالًً ،معليالت واإلدارية في مؤسسات التربويةالممارسات 
   )١( . السطحية الموجودة

تسعى  ،سواء في الدول المتقدمة أم النامية ،فكل مؤسسة تربوية في العالم المعاصر
، ومن المعروف أن هذا المصطلح في مرحلة اإللكترونيةللتحول اإللكتروني أو ما يسمى باإلدارة 

البديهي أن يكون مثل هذا التحول طموحًا ، ومن إلنجازه اإلستراتيجيةالطموح وبداية الخطط 
وهذا التوجه اإللكتروني البد له  ،متقدمة والنامية الغنية والفقيرةلحكومات الدول ال جديدًا وتحديًا

التي لخصت ووهناك الكثير من الدراسات التي آتبت في ذلك  ،من أسباب ودواعي تدفعه للظهور
  )٢( .متطلبات تشريعية وإرضاء الجمهورالخدمة الجمهور والتقدم التقني و التحول في دواع

  )٣(: ما يأتي أيضًا اإللكترونيةاإلدارة  إلىومن دواعي وأسباب التحول 

  :ترابط المجتمعات اإلنسانية في ظل توجهات العولمة - أ
لمجتمعات ساهمت التوجهات العالمية المتزايدة نحو االنفتاح والترابط والتكامل بين ا

وهي عبارة عن جعل العالم قرية  ،وم بظاهرة العولمةليااإلنسانية المختلفة في نشوء ما يعرف 
الجتماعية واحدة مترابطة عن طريق شبكات عالمية موحدة في جميع المجاالت السياسية وا

العولمة  ، ولتقدم الثورة التكنولوجية أدوات معرفية وتقنية لخدمة متطلباتواالقتصادية واإلدارية
المجتمعات اإلنسانية واقع ملموس، حيث يتم الربط الفعال بين  إلىوتحقيق أغراضها وترجمتها 

ت السريعة في مجال أسهمت في التطورامما ، من خالل شبكات اإلنترنت واالتصال الفضائي
ا واالتصال وخدمات اإلنترنت ويمكن أن نوجز الخدمات التي تقدمها العولمة فيم ليالحاسب اآل

  :يأتي 
حرية تبادل الخبرات بين الدول وحرية انتقال الخدمات واألفكار من دولة ألخرى وإذابة  -

 .الفوارق والحواجز 
 .تذليل الصعاب في سبيل العولمة وحرية انتقال األفراد  -
فال يمكن الحديث عن العولمة وحرية ، للخدمات ةعالميالتوحيد المقاييس والمواصفات  -

 .ت عالمية واسعة المدى التبادل في ظل خالفا
  :تسارع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي  - ب

ظهور مزايا لم تكن موجودة مسبقا في آيفية  إلىأدت الثورة العلمية والتكنولوجيا 
حيث تطورت هذه التقنية  ،ليوخصوصا في مجال تقنية الحاسب اآل ،اإللكترونيةالتعامالت 

 فقد آان بداية ،مراحل وأجيال متعاقبة علىفظهرت ، شرينمنذ منتصف القرن الع سريعًا ًاتطور
الجيل الثالث في بداية و، الجيل الثاني في بداية الستينات وظهر، الجيل األول في بداية الخمسينات

 إلىوهو ما أدي  ،)pc(والجيل الرابع في الثمانينات الذي عرف بالحاسب الشخصي ، السبعينات
ا أن آل جيل من األجيال تظهر مواصفات لم تكن موجودة مسبق ومن المعروف ،انتشار الحاسبات

لم فكل يوم نراه بشكل  ،ظهور أجيال الحاسبات حتى عصرنا وهكذا تعدد ،في الجيل الذي قبله
  .أم الحجم، م القوة أم سعة التخزين أم الثمنسواء من حيث السرعة أ ،تعهده مسبقًا

                                     
، مجلة دراسات، دارسة منشورة ، ومستقبل اإلدارة العامة اإللكترونية الحكومة:نائل عبد الحفيظ العواملة ) (١

 . ٣٠م ، ص ٢٠٠١، عمان، ١، ع ٢٩المجلد 
(2) Dean, Joshua. Government : Creating Digital Democracy Government. 
Executive Magazine, 2000, P.8 . 
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آثير من التطبيقات  علىانعكس  ،حاسباتن هذا التطور الهائل والسريع في تقنية الإ  
 ،م عن بعدعليالت: التي لم تكن ميسرة من قبل مثل ،ميةعليواألعمال اإلدارية في البيئات الت

  .وسرعة التواصل مع األفراد في البلدان األخرى ،والمراسلة الفورية
، رة نظريات اإلدا علىالذي انعكس  لياآلويؤآد ذلك التطور السريع لتقنية الحاسب 

  .المبرمجة مكان اإلنسان  اتالكثير من القرار تحلل فيفأصبحت اآلالت 
  :االستجابة لمتطلبات البيئة المحيطة والتكيف معها  -ج 

في  اإللكترونيةب اإلدارة لياأدى انتشار وسائل االتصال والمعلومات وتطبيق مفهوم وأس
وإال ظلت وراء ، لبلدان األخرىالتقنية في مختلف افرض تطبيق هذه  إلى ،آثير من البلدان

والتنافس الحر ، ألننا نعيش في عصر السرعة، المسودها الرجعية والعزلة عن بقية العتالرآب 
لكفاية ة واليامعايير السهولة والفع علىفي العالم من حيث تقديم الخدمات والسلع المطلوبة بناء 

نفسها دون  علىمنظمة أن تعيش منغلقة بحيث ال تستطيع أي دولة أو ، النوعية والكمية المالئمة
  .مواآبة التطور الطبيعي للحياة اإلنسانية بأبعادها المختلفة 

  :التحوالت الديمقراطية وما رافقها من متغيرات وتوقعات اجتماعية -د 
فقد ساهمت حرآة التحرر العالمية التي تطلب بمزيد من االنفتاح في البناء المجتمعي 

وقد رافق تلك التغيرات ارتفاع  ،وجه خاص علىلسياسية واالجتماعية ظمة اوطبيعة األن ،عمومًا
، ادهللقطاع العام بكافة أبع ةنشوء رؤى جديدذلك بما في  ،ات الشعبيةفي مستوى الوعي والتوقع

أعمال  علىرقابة الشعبية وتفعيل ال، ء القطاع العامبين تلك الرؤى ضرورة تحسين أداومن 
فرصة متميزة  اإللكترونيةلذلك تمثل اإلدارة ، الشفافية والمساءلة وغيرها مبدأ وترسيخ، الحكومة
  )١( .في القطاع العام ءقاء باألدالالرت

  : اإللكترونيةانتشار الثقافة  -  هـ
ضائية م عن بعد ووسائل اإلعالم والقنوات الفعليفي عصر انتشرت فيه وسائل الت

حيث لم يعد  ،مكان التعامل مع التقنية الرقميةب أصبح من السهولة، اإلعالمية ومقاهي اإلنترنت
، لياآلة جامعية متخصصة في الحاسب شهاد علىاألمر يتطلب حصول المتعامل مع تلك التقنية 

المواطنين في الدول المتقدمة والنامية نحو اإلدارة أصبح هناك ميل آبير من  لياوبالت
  . )٢(اإللكترونية

  )٣( :ما يأتي اإللكترونيةاإلدارة  إلىلتحول ا إلىومن األسباب أيضا التي أدت 
 .زيادة تكلفة األعمال علىاإلجراءات والعمليات المعقدة وأثرها  •
 .توازن في التطبيقال ضعفالفورية والتي من شأنها إحداث  القرارات والتوصيات •
  .التربوية مستوى المؤسسة علىالعجز عن توحيد البيانات  •
  . األداء معدالت قياس علىصعوبة الوقوف  •
 .الواحدة التربويةصعوبة توفير البيانات المتداولة للعاملين في المؤسسة  •
 .الواحدة التربويةمستوى المؤسسة  علىضرورة توحيد البيانات  •

                                     
، إمكانية التطبيق - وتأمين خدمات وأداء متميز لمستقبل اإلدارة العامة  اإللكترونيةالحكومة : ليث سعد إبراهيم) (١

  .١١١ص ،م٢٠٠٤، القاهرة، المنظمة العربية لإلدارة العامة، ٢ع ، ٢٤المجلد ، المجلة العربية لإلدارة
  .٣٣ص، مرجع سابق: نائل عبد الحفيظ العواملة (٢)
مرآز المعلومات ودعم  جلةم، هدف نشارك في تحقيقه اإللكترونيةنحو المؤسسة : صالح شحاتة نصار ) (٣

  . ٤ص، م٢٠٠٢، القاهرة،  القرار لمجلس الوزراء جمهورية مصر العربية إتخاذ



٤٦ 

 إتخاذالمعلومات في  علىالتوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد  •
 .القرارات 

ات للتميز داخل آل مؤسسة ليآوضرورة وجود  ربويةالتازدياد المنافسة بين المؤسسات  •
 .تسعى للتنافس

  :إلىفي الجامعات  اإللكترونيةيلخص الباحث أسباب ودواعي الحاجة لتطبيق اإلدارة و
  .الزيادة السريعة في عدد السكان - ١
  .النمو االقتصادي والتجاري والتنافس االقتصادي - ٢
  .لمتقدمةمواآبة التقدم التكنولوجي في الدول ا - ٣
  .تحسين أداء المنظمات الحكومية - ٤
 .تخفيف األعباء المادية المكلفة في آل جامعة  - ٥
 .اإلدارات الجامعيةالتخلص من الروتين والبيروقراطية السائد في معظم  - ٦
حيث يتم تقديم الخدمة دون تبادل مستندات  اإللكترونيةغياب المستندات الورقية للخدمات  - ٧

  .ورقية
في بعض في مساحات متفرقة من الدولة  آلياتها وامتداد للجامعة وقع الجغرافي الشاسعالم - ٨

  .األحيان

  .في الجامعة اإللكترونيةمجاالت تطبيق اإلدارة  -٣
ق اإلدارة    ةإن تطبي تخدام الحاسب    اإللكتروني ي اس ة اليعن ي اإلدارة الجامعي ياآلف ي  ل ف

ه هو إدار   ، م أو التدريسعليالت ة     ولكن مايعني ة داخل الجامع ة والتعيمي ة اإلداري بإستخدام  ، ة العملي
ياآلالحاسب  زة  ل ةواألجه ق اإلدارة ، األخرى اإللكتروني دف تطبي ةويه ى اإللكتروني ين  إل تحس
ذ  ، تها خالل التعامل مع آم هائل من البياناتعليمية وزيادة فاعليالعملية الت بعضها له صلة بالتالمي

  )١( .لين والمحاضرين ورؤساء األقسام والعمداءوالبعض اآلخر له صلة بالعام
  :في اإلدارة الجامعية آما يلي اإللكترونيةويمكن تصنيف مجاالت تطبيق اإلدارة 

  .شؤون الطلبة إدارة مجال  - أ
 .شؤون الموظفينإدارة مجال   - ب
 .الجامعةشؤون إدارة مجال  -ج 

إلدارة      ايمكن ل ك المجاالت وم ة وفيما يلي عرض ألهم تل دم من خدمات     اإللكتروني أن تق
  :لإلدارة الجامعية في آل منها

  :في إدارة شؤون الطلبة  اإللكترونيةتطبيق اإلدارة  -أ
ة      ي الجامع ؤونهم ف ا يخص ش ة وم ة بالطلب ه عالق ل مال ة آ ؤون الطلب د بش ن  ،ويقص م

ايحق لل  ة داخل     ، هعلي ة الحصول  جامع تسجيل وبيانات عامة وخاصة بحسب م ايهم الطلب ذلك م آ
امعيالمجتم تواهم الت ، ع الج ايتعلق بمس ي والصحي عليوم ا   ، م ة مم والهم االجتماعي ذالك أح وآ

  )٢( .القيام بدورها نحوهم علىيساعد الجامعة 
  )٣( :في هذا المجال مايلي اإللكترونيةومن خدمات اإلدارة 

  .القرار األنسب تخاذبناء قاعدة بيانات جامعية متطورة خاصة بالطلبة إل - ١
 . ب األقسامتوزيع الطلبة حس - ٢
 .متابعة حضور وغياب الطلبة - ٣

                                     
دار الفكر ، ية والصفية المتميزة الطريق إلى المدرسة الفعالةاإلدارة المدرس: سالمة عبد العظيم حسين (١)

  .٥٨٩ص، م٢٠٠٦، عمان، للنشر والتوزيع
سالة ماجستير ر، في مجاالت اإلدارة المدرسية لىواقع استخدام تطبيقات الحاسب اإل: الالمي عليعوض  (٢)

  .٥٩ص، م٢٠٠٨، البحرين، الجامعة الخليجية، آلية التربية، غير منشورة
، عمان، مرآز النجار الثقافي للنشر والتوزيع، الحاسوب وتطبيقاته التربوية: إياد عبد الفتاح النجار وآخرون (٣)

  .٢٩-٢٧ص ص ، م٢٠٠٢



٤٧ 

 .استخراج نتائج الطلبة وتحليلها وتقويمها - ٤
 .حفظ وأرشفة سجالت اجتماعية وصحية للطلبة - ٥
 .التواصل مع أولياء األمور - ٦
 .التعلم اإللكتروني - ٧

  :في إدارة شؤون الموظفين  اإللكترونيةتطبيق اإلدارة  -ب
د ووآالء ورؤساء     ويقصد بشؤون الموظفين هنا شؤون جميع العا ملين بالجامعة من عمي

رهم   ام      ، أقسام ومعلمين وموظفين وغي ة والقي ام الجامع ذين يقومون بمه ى وال ب شؤونها بحس   عل
ة   ية الموآل ام األساس يالمه اج   ،همإل ة تحت وظفين عملي ؤون الم ة ش ىومتابع د   إل ن الجه ر م الكثي

ت دي   ،والوق ن التع ر م ث أن الكثي جالت الموظف    حي ي س تمرار ف ا باس ب إدخاله ث الت يج حي
األمور الم   ، التعيينات الجديدة ايتعلق ب ات وم اعي  لي اوالتنقالت والترقي ويمكن  ، ة والضمان االجتم

  )١( :في هذا المجال القيام بمهام شتى منها اإللكترونيةلإلدارة 
ؤل        - ١ س مس ا يم هم مم ل مايخص اوينهم وآ املين وعن ع الع ات جمي ال بيان يات اإلدارة   إدخ

  .وحفظها بطريقة أآثر تنظيمًا من غيرها، الجامعية
ين    - ٢ ن إداري توياتهم م ة مس ة بكاف ون بالجامع ا الموظف ي يحتاجه دمات الت واع الخ وفير أن ت

 .ومعلمين وعاملين
ة األداء وخصوصًا           - ٣ ة الخاصة بمتابع رامج التطبيقي ق الب يم الموظفين عن طري متابعة تقي

ات  ، تطلب منهم الواجبات األساسية التي ومتابعة األعمال التي يقومون بها وتكوين قواعد بيان
 .ةإيجابيمختلفة تمكن من متابعتهم بشكل أآثر دقة و

مشكلتي البعد الجغرافي والزماني في االتصال والتواصل مع جميع العاملين  علىالقضاء  - ٤
 .بالجامعة

   :في إدارة شؤون الجامعة اإللكترونيةتطبيقات اإلدارة  -ج
وم اإلدارة  ةوتق ؤون    اإللكتروني ة الش ي رعاي ر ف دور آبي ا الخاصة ب ن خالل تطبيقاته م

ا الح  إلىوالمساعدة في التعرف  ،المختلفةالجامعية  ة من      ،ةلي ااحتياجاته ا القادم دير احتياجاته وتق
  :سبيل المثال علىخالل ماتوفره من معلومات احصائية وماتقدمه من خدمات مختلفة منها 

  :االتصاالتتطبيقات  - ١
ات الحاسب    ي اآلوتتضمن تطبيق ات والشبكات في استخدام شبكات االتصال        ل والبرمجي

أداء          رتبط ب ات والمعلومات والمالحظات والتوجيهات التي ت الداخلية والخارجية في ادخال البيان
ة     ، ومي داخل الجامعةلياالعمل  اء أمور الطلب وزارة    ، والتواصل مع أولي ذلك التواصل مع ال ، وآ

ة والت يوإدارات التربي رى، معل ات األخ ة  ، والجامع ع الجامع ي وموق د االلكترون ق البري عن طري
ى  تاإل عل ة ، نترن ائل اإلخباري ل الرس ة  ، وتفعي ات الهاتفي وتية ، ةلياآلوالمكالم ائل الص والرس

  .)٢(والنصية
 :التطبيقات المكتبية - ٢

  :وتتضمن
  :التطبيقات في معالجة النصوص *

ال     لقد دلت آثير من ا ا في األعم لدراسات والبحوث بأن إدارة الجامعة تقضي معظم وقته
ة في اإلشراف      ال التربوي ر من األعم ة أآث ة والروتيني ى الكتابي ة الت عل ة عليالعملي إن ، مي ذلك ف ول

  )٣( :يخفف من عمل اإلدارة الكتابي حيث يسهم في لياآلالحاسب  علىمعالج النصوص 
                                     

  .٥٨-٥٧ص ص، مرجع سابق: الالمي عليعوض  (١)
ة لتطبيق اإلدارة     : خليفة بن صالح المسعود   (٢) ات البشرية والمادي ة المتطلب تي  ، اإللكتروني الة ماجس ر  رس ر غي

  .٥٣ص ، م٢٠٠٨، السعودية، جامعة أم القرى، آلية التربية، منشورة
ات الت : محمد عبد اهللا المنيع (٣) ي مجاالت تطبيق وي    عل ي في اإلدارة واإلشراف الترب ى    ، م االلكترون دم إل بحث مق

دخول  . ٢٣ص ، م٢٠٠٨،الرياض ، قاعة الملك فيصل ، م العامعليم األول في التعليملتقى الت اريخ ال ع           ت ى الموق إل
     http://www.elf.gov.sa/ps/sp07)م٢٠١١/مارس/٢(
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داد - ال داخل ال إع ارير لألعم إلدارة الت ،ةامعجالتق د معليأو ل ترجاعها عن ا واس ة وحفظه ي
  .هاإليالحاجة 

 .الخطط الجامعية إعداد -
 .سهولة آتابة الخطابات للجهات المعنية وإرسالها بالفاآس أو البريد اإللكتروني -
ة في سرعة         إلىالمساعدة في الرجوع  - ات والمعلومات الخاصة بالشؤون اإلداري الخطاب

 .دارة التقليدية التي ال تستخدم تقنية الحاسبفي اإل انودقة التتوفر
  :الوسائط المتعددة *

ة            ة مقنع ار بطريق ه من أفك ا لدي ددة في عرض م يمكن لإلدارة أن تستخدم الوسائط المتع
ذه الوسائط   ، وشيقة يقة في         ، ويمثل البوربوينت أحد ه ديم العروض الش ه تق حيث يمكن من خالل

اء    الت واللق ة والحف ات الجامع ة اجتماع ل الجامع وان    ، ات داخ ددة األل ائط المتع وي الوس وتحت
  )١( .ماتعليآما تستخدم في اإلرشادات والت، والصوت والصور الثابتة والمتحرآة وأفالم الفيديو

ى هذا باإلضافة  ائق    إل ات والوث ة الملف ة والجداول  ، أنظم ة التي يمكن     ، اإللكتروني والرسوم البياني
  )٢( .لألغراض اإلحصائية والتوضيحية المختلفةاالستفادة منها في عمل المدير 

  :جدول المحاضرات األسبوعي إعداد - ٣
اعد اإلدارة  ةتس ي  اإللكتروني دادف بوعي   إع رات األس دول المحاض ه ، ج ىوتوزيع  عل

 إجراء بحيث يمكن ، المعلمين والطلبة بأقل جهد ووقت ممكن باستخدام بعض البرامج المعدة لذلك
ين    الجدول في  علىالتعديالت  نقالت المعلم ادة  ، أي وقت في حال ت ديالت   ، أو إضافة م ة تع أو اي

  )٣( :في صنع الجداول مايلي اإللكترونيةومن الفوائد التي تقدمها اإلدارة ، هيكلية الجامعة على

  .يوفر الوقت والجهد في آتابة الجدول -
 .إنتاج الجداول المختلفة بسرعة وبكلفة قليلة وضمان وصوله للجميع -
 .التخطيط وتنظيم الجامعة ىعليساعد  -

  :تطبيقات خاصة باللوازم الجامعية - ٤
في بناء ملف لجميع المستلزمات الجامعية من  اإللكترونيةدارة وتتضمن تطبيقات اإل

وتحديد القطع المستهلكة وعدد القطع ، بحيث يتضمن عدد قطع آل نوع، أثاث جامعي وأجهزة
  )٤( .غير المستعملة والخزائن في المستودع

  ):لياالسجل الم(بيقات خاصة بالموازنة الجامعية تط - ٥
والمنح ، الطلبة والمخصصاتالرسوم الجامعية التي يدفعها  علىتعتمد موازنة أي جامعة 

وحفظها ، ةلياتستخدم الحاسوب في معالجة األمور الموتستطيع إدارة أي جامعة أن  ،وغيرها
 علىليسهل ، ت والنفقاتالنشاطات حسب نسب معينة ورصد المصروفا علىوتوزيعها 

  .المحاسبين تدقيقها بكل يسر وسهولة
  :تطبيقات خاصة بالمكتبات الجامعية - ٦

وتوفير  ،وبرمجياته والشبكات في حوسبة المكتبات ليوتتضمن تطبيقات الحاسب اآل
يساعد الطالب والمعلم من رواد المكتبة  مما ،قاعدة بيانات للبحث عن الكتب والمصادر والمراجع

وفيما إذا آان ، ومعرفة رقمه وتصنيفه، ولة التأآد من وجود آتاب معين في المكتبةسه على

                                     
  .٢٨ص ، مرجع سابق: محمد عبد اهللا المنيع (١)
  .٥٣ص، مرجع سابق: خليفة بن صالح المسعود (٢)
ادات  (٣) د عي وب الت: يوسف أحم ة عليالحاس ه التربوي ي وتطبيقات ة  ، م ع والطباع ر والتوزي يرة للنش ، دار المس
  .١٥٠ص، م٢٠٠٤، عمان
  .١٥١ص ، مرجع سابق: يوسف أحمد عيادات (٤)
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دخال عنوان الكتاب أو اسم من خالل ا، غير ذلك من المعلومات إلى، معارًا أم غير معار
  )١( .المؤلف

ويتفق الباحث مع هذه التطبيقات السابقة في أن هذه التطبيقات جميعها آانت ضرورية للجامعة 
ولكي يتسنى لها التغيير والتجديد والتخلص من آل القيود ، اإللكترونيةني نموذج اإلدارة لتب

  .والمرآزية المتبعة داخل إداراتها، لةواإلجراءات الروتينية المم، راطيةآالقيود البيروق، المكبلة

  :للجامعات  اإللكترونيةات وسلبيات اإلدارة إيجابي -٤
البيانات والمعلومات  علىلتسهيل الحصول  إللكترونيةااإلدارة  إلىلقد برزت الحاجة 

، وتقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة وبأقل تكلفة، القرارات المناسبة وإنجاز األعمال تخاذإل
القرار بالتوفير الدائم للمعلومات بين يدي متخذي  إتخاذوالمساعدة في ، وأسرع وقت ممكن

وتجاوز مشكلة البعدين الجغرافي ، رفع أداء اإلنجازو، ف العمل اإلداريليامع خفض تك، القرار
 الجامعةحداث إصالحات في الهيكل اإلداري في أي ا، عالجة البيروقراطية والرشوةوم، والزمني
  )٢( .ة العمل ومواآبة التطوراتليآوتطوير 

  :  اإللكترونيةات اإلدارة إيجابي -أ
ه سواء  آان من الناحية االجتماعية ات معينإيجابين آل أسلوب أو منهج  يتم تطبيقه له إ

تبع لجميع النظريات التي وردت في علم ت، والمأم الثقافية أم الصحية أم غيرها أم االقتصادية
، وبعد ن العالج الشافي لمشكالت اإلدارةاإلدارة يجد حين يتم المناداة بتطبيق أي نظرية تكو

  . البحث عن الحلول أو البدائل إلىالنقص أو المشكالت التي تحتاج تطبيقها يظهر بعض 
  )٣( : لجامعةل اإللكترونيةاإلدارة  ومن فوائد

بمعايير الخصوصية والسرية  اإللكترونيةحيث تتمتع اإلدارة ، الخصوصية واألمان - ١
  .نموها وتطورها في خدمة العاملين إلىمما يؤدي ، المناسبة واألمن والمصداقية

ومعالجة ، كوين مايسمى ببنك المعلوماتالسرعة والدقة في تخزين المعلومات وت - ٢
  .دويلياواسترجاع النتائج في وقت قصير مقارنة بالنظام ، وتشغيل البيانات

األمر الذي  ،ةعليمية بكفاءة وفاعلياالستجابة لحاجات ورغبات المستفيدين من العملية الت - ٣
 .تحقيق رضى المستفيدين إلىيؤدي 

 .د والوقتف والجهلياتقديم خدمات شاملة بأقل التك - ٤
 .ميةعليوالتعامل مع المستفيدين من الخدمات الت، تأآيد وإظهار الشفافية في أداء العمل - ٥
 .التخلص من البيروقراطية والروتين في تأدية األعمال - ٦
مدار السنة ومباشرة  علىالخدمات التي تقدمها الجامعة  علىضمان حصول المستفيدين  - ٧

 .اإللكترونيةالل الشبكة الجامعة من خ إلىحضورهم  إلىدون الحاجة 

                                     
  .٢٩- ٢٨ص ص، مرجع سابق: إياد عبد الفتاح النجار وآخرون(١)

(٢) Newman, B. & Conrad, K.: A Framework for Characterizing Knowledge 
Management Methods, Practices, and Technologies, The Knowledge 
Management Theory Papers, Fhe Knowledge Management Forum, 1999, P. 59.  

(٣) Germo, Tom De & Adhair, Ayman: The E-Government Evolution, Symposium 
E-Government Experiences and applications, Alddawha, 2001, P.4.   
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، األنشطة(في تحويل المدخالت  ليويقصد بها استخدام الحاسب اآل: تحسين العمليات - ٨
 إلىوالتي يؤدي من خاللها العاملون في الجامعة أعمالهم ، )واألفراد، الموارد، األعمال
 .والتعلمية ميةعليبهدف تحقيق رغبات المستفيدين من العملية الت، مخرجات

المتابعة  علىمن خالل مساعدتهم ، لمديرين من تأدية أعمالهم بطريقة أفضلتمكين ا - ٩
وتوفير الوقت لديهم ليتمكنوا من ، الدورية لطرق أداء العمل الجامعي في جميع مراحله

 .من األعمال الكتابية الورقية جوانب العمل المهمة بدًال علىالترآيز 
  اإللكترونيةعن طريق الشبكة  ع األفرادحيث يستطي، الجامعاتم بحالتزا علىالقضاء  -١٠

  )١(. تلك المؤسسات والتزاحم أمامها أو داخلها علىدون التردد  مخدماته على واأن يحصل

ة  إيجابيأن هناك  ومما سبق يتضح   دة ومختلف من تطبيق    الجامعات ه علي ، تحصل  ات عدي
ةاإلدارة  ل الت  ،اإللكتروني ان العم ن إتق ا م ي عليوتمكنه ي م ة  والتعلم اره بالصورة المطلوب وإظه

  . لجميع المؤسسات األخرى
  :   اإللكترونيةالسلبيات المحتمل ظهورها أثناء تطبيق اإلدارة  –ب 

سوف تزول آل  اإللكترونيةتطبيق إستراتيجية اإلدارة  يتم أنه عندماقد يعتقد الكثير 
أمر مختلف  إلىيشير  أرض الواقع على، لكن ما نلحظه اآل والمصاعب التي تواجه اإلدارةالمش

تدقيق مستمر ومتواصل لتأمين استمرار تقديم  إلىسيحتاج  اإللكترونيةحيث أن تطبيق اإلدارة 
، أخذين بعين االعتبار والمال االستخدام األمثل للوقت والجهد الخدمات بأفضل شكل ممكن مع

  : ما يأتي اإللكترونيةأثناء تطبيق اإلدارة  التي تظهر تومن السلبيا وجود خطط بديلة أو طارئة
  : البطالة زيادة نسب -١

بالرغم  اإللكترونيةالبطالة من األسباب التي يسببها تطبيق اإلدارة زيادة معدالت تعتبر 
 ، إال أنها لن تكون متاحة لو تمالمعلوماتية من فرص جديدة للعمل ن توفره الثورةأمما يمكن 

خاصة بمجموعة  ة وحريةلياذات طبيعة تقنية ع، فهي ستكون االستغناء عنها في مجاالت عملهم
  . المعلوماتية وهي البطالة على، ولذلك فإن ثمة مشكلة ستتعاظم مع االعتماد من المؤهلين

  :لكتروني  وفقدان األمانالتجسس اإل - ٢
آخر   إلىفي جهاز حاسب  ةمعلومات مؤمن علىيستهدف اإلطالع لكتروني التجسس اإل

في ما تكون هذه المعلومات  ، وغالبًاهاعليلغير المخولين باإلطالع  حًاعبر الشبكة ، وليس مسمو
وفي الكثير من  ،)٢(بالغير غاية السرية واألهمية لمالكها، وتتم هذه األفعال بقصد اإلضرار

، عن طريق وبطاقات االئتمان الماليةعامالت يؤدي التعامل االلكتروني والت األوقات
 فالمخرب هو الذي يقوم يحذف ملف أو تشغيل ، (Hacker)أو المخترق)  (Grackerالمخرب

) العميل، الخادم(نظام  علىذلك عادة باستخدام برامج تعتمد أو تدميره ويتم  آخر أو جلب ملف
)Client/Sever(، عن طريق آسر آلمة السر ومعرفة  المخترق هو الذي يقوم باالختراق أما

ويمكن تعريف القراصنة بأنهم من  ،ثل القرصنةم ، ويتم ذلك بطرق غير مشروعةمانمفتاح األ
يحاولون الدخول ألنظمة الكمبيوتر والمعلومات بطريقة غير شرعية وذلك عن طريق البحث عن 

  )٣( .نقاط الضعف في أنظمة الحماية األمنية
                                     

ص ، م٢٠٠١، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، تقنيات المعلومات اإلدارية: ورياض الدباغ ،عالء السالمي (١)
  . ٢٦-٢٥ص

(2) Davis, Ian: Crime and the Net : an Overview of Criminal Activity on the Internet 
and the legal community's, 1998, P46.  
(٣) Loudon, Kenneth & Loudon, Jane: Management Information Systems 
Management the Digital Firm, 9th edition, Prentice Hall, New Jersey, 2006, P.346.  



٥١ 

  :في حال أي خلل شلل اإلدارة -٣
واالنتقال من  ،رونيةاإللكتستراتيجية اإلدارة اتطبيق غير السوي والدقيق لمفهوم إن ال

دفعة واحدة بدون مقدمات او اعتماد لتسلسل أو تدرج في  اإللكترونيةاإلدارة  إلىالنمط التقليدي  
، عند ذلك نكون قد تخلينا عن النمط شلل في وظائف اإلدارة إلىن يؤدي االنتقال من شأنه أ

د خسرنا األولي ولم فنكون ق ،بمفهومها الشامل اإللكترونيةارة التقليدي  لإلدارة ولم ننجز اإلد
تعطيل الخدمات التي تقدمها اإلدارة وإيقافها ريثما يتم  إلى، ومن شأنه أن يؤدي نربح الثانية

النظام التقليدي بعد خسارة آل  إلىاالنجاز الشامل والكامل للنظام اإلداري اإللكتروني أو العودة 
  )١( .اإللكترونيةيجية اإلدارة وهذا ما ال يجوز أن يحصل في أي تطبيق إلسترات ،شيء
  :ضعف التواصل االجتماعي -٤

إنجاز األعمال والمهام التي تتطلب التعامل مع الجهات الحكومية  اإللكترونيةتتيح اإلدارة 
المصالح  إلىاب ذلك  حاجة الذه على، فال يترتب شبكة اإلنترنت بالمنزل أو بالعملعن طريق 

، حيث تعد أماآن المراجعة في االحتكام مع أفراد المجتمعقلة  ليا، وبالتوالجهات الحكومية
  )٢( .الدوائر الحكومية من أهم أسباب التواصل والتعارف االجتماعي

لساعات طويلة في التعامل مع الجهات والدوائر   نترنتآما أن استخدام شبكة اإل
أن المداومة  ىإل، باإلضافة حاسة النظر على، وبخاصة ة الفردصح علىالحكومية يؤثر سلبا 

 ه أحيانًاعلي، مما يترتب المستخدم على فرض العزلة واالنطواء إلىت يؤدي استخدام الشبكا على
، تواصله معهم قلةالتعامل مع اآلخرين نتيجة  علىة سوء توافقه النفسي واالجتماعي وفقد القدر

، مما قد يترتب ترونيةاإللكلق باستخدام اإلدارة مجابهة المشكالت التي ال تتع علىوضعف القدرة 
ه عجز الفرد عن التكيف مع نفسه بتنظيم إشباع دوافعه وفق ما يقره المجتمع والتوفيق بين علي

، ألن التوافق هو حيطة به فأنه يعاني من سوء توافقإمكاناته وتطلعاته مع اآلخرين مع البيئة الم
، من خالل تكوين الفرد لعالقات فردجتماعية المحيطة بالالتآلف  والتكيف مع البيئة اال علىالقدرة 

واالجتماعية التي  المشكالت البيئية مواجهة علىاجتماعية متوافقة مع المحيطين به وقدرته 
  )٣( .ة التي يؤمن بها الفردديتعترضه بنجاح في إطار من القيم والمبادئ والعق

فهم بعض الناس ال ي يآ اإللكترونيةالباحث أن الخطورة ال تأتي من تطبيق اإلدارة يرى 
 عفض، وإنما مصدر الخطورة يكمن في النظام التقليدي لإلدارة علىالبقاء  إلىأننا ننادي 

والذي يعتبر أولوية في مجال تطبيق إستراتيجية  اإللكترونيةتحصين الجانب األمني لإلدارة 
ها إليالتي تنسب السلبيات جميع  ذ الحيطة  والحذر الستطعنا تالفي، ولو تم أخاإللكترونيةاإلدارة 

  . في ظل التقدم المعرفي والعلمي

  :في الجامعة  اإللكترونيةدارة الرؤى االستراتيجية لإل -٥
األولى رؤية دعاة : ةجامعفي ال اإللكترونيةهناك رؤيتان مطروحتان الستراتيجية اإلدارة   

والثانية  ،استمرارمطلوبة في بيئة متغيرة ب شبكة اإلنترنت الذين يرون أن االستراتيجية لم تعد
  .ة ونموهاالجامعدعاة االستراتيجية الذين يؤمنون أن االستراتيجية هي الضمان الوحيد لبقاء 

  

                                     
مرآز ) ٢٣(، العدد مجلة آراء حول الخليج، اإللكترونيةالمفهوم الشامل لتطبيق اإلدارة : حسين باآير  علي) ١(
  . ٤٠ص ،م ٢٠٠٦اإلمارات ، ، خليج لألبحاثال
المنعقدة في  ،الواقع والتحديات اإللكترونيةندوة الحكومة ، اإللكترونيةمنظومة الحكومة : حمد حسن نوبي م) ٢(

  .١٢- ١١، ص ص م ٢٠٠٣مايو  ١٢- ١٠مسقط خالل الفترة من 
األمنية،   ، جامعة نايف العربية للعلوم السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالميعبد المجيد سيد أحمد منصور ، ) ٣(

  ٢١١ص ، م١٩٩٠اض، الري



٥٢ 

   : نترنترؤية دعاة شبكة اإل - أ
ولهذا فإن ، أساس أن التغير في زمن اإلنترنت سريع وغير قابل للتنبؤ علىتقوم هذه الرؤية 

  )١( .الجامعة بشكل عاممستوى  علىالمطلوب تعجيل اإلستراتيجية 
وأن توزع خدماتها ، أعمالها بطرائق جديدة الجامعاتفاإلنترنت جعل من الممكن أن تنظم 

حة تسعى ن الخدمات عندما تكون واضإفوحسب هذه الرؤية ، الجديدة بالطرائق الشبكية
حت ية أصبجامعلكن في الوقت الحاضر فإن الخدمات واألعمال ال ،هاعليالجامعات لالعتماد 

  )٢( .قواعد واضحة إلىاالستراتيجية أن تتحول  علىو، معقدة جدًا
واستثمار الموارد ، تأهيل المديرين للمرآز الجديد إلىويمكن تطبيق هذه اإلستراتيجية باالستناد 

  )٣( .القواعد الواضحة الالزمة لمتابعة مرونة الفرص علىوترآيز اإلهتمام ، البشرية
  : رؤية دعاة االستراتيجية - ب

لكترونيًا في جية لكي ال تقع األعمال المنجزة إأهمية االستراتي علىالتأآيد  علىوتقوم   
ة وبنيتها لياحماية الفرص واألعمال الح علىإذ إن أهمية االستراتيجية تتأآد من قدرتها ، الفوضى

   .الميزة التنافسية طويلة األمد علىوالمحافظة ، التحتية الكبيرة
إذ أنه يمكن أن ، ليس اإلبتكار الوحيد واألعظم في التاريخ نترنتلرأي أن اإلآما يرى دعاة هذا ا

وأن اإلنترنت لم ، ولكن ليس لع تأثير حاسم ونهائي فيها، يكون له تأثير معقول في إدارة الجامعة
بل جلب آمًا هائًال من المعلومات ، إدارة المعلومات الخارجية فحسب علىيساعد الجامعة 

  )٤( .وأنه زاد المعلومات تلوثًا، النريدها في بعض األحيان المجانية التي
في الجامعة ضرورية  اإللكترونيةمن خالل ماتقدم يمكن االستنتاج أن استراتيجية اإلدارة 

االستجابة  علىوفي القدرة ، إلعادة النظر في االفتراضات واألفق الزمني الذي تغطيه ومراحلها
  .السريعة للمتغيرات التربوية

  :في الجامعات  اإللكترونيةمعوقات تطبيق اإلدارة  /لثًاثا
ر اإلدارة  ةتعتب ديث      اإللكتروني ر الح ي العص رت ف ي ظه طلحات الت ن المص ة  ،م نتيج

ة  ، التطورات التقنية والعلمية الهائلة التي عمت جميع جوانب الحياة ولذلك فهي مازالت قيد التجرب
ة ي    لياوبالت، الحديث ات الت ض المعوق رت بع ي     ظه ا ف دمها وتطبيقه ق تق ة تعي ة معليالتالعملي ي
ة ومن هذه العوائق التي يمكن أن تعيق عملية تطبيق اإلدارة  ، والتعلمية في المؤسسات    اإللكتروني
  )٥( :مايلي ومنها الجامعة  التربوية

 اإللكترونيةاإلدارة  مقاطعة مبادرة إلىيمكن أن يؤدي التخبط السياسي :  التخبط السياسي - ١
مشروع اإلدارة  على آبيرًا ويشكل هذا العنصر خطرًا، ض األحيان تبديل وجهتهاوفي بع

  .اإللكترونية

                                     
، ٢٠٠٣، القاهرة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، ترجمة محمد الحديدي، ثورة في اإلدارة: توم بيترز (١)
  .٢٧ص

(٢) Meyer, C.: The Second Generation Of Speed, HBR, Vol.79, No.4, 2001, P.61.   

(٣) Eisenhardt, K. & Sull, D.: Strategy as Simple Roles, HBR, Vol.79, No.1, 2001. 
P195.   

(٤) Locke, C.: Smart Customers Dumb Companies, HBR, Vol.78, No.6, 2000, 
P.276  

  .١٣٧ص  ، مرجع سابق، نجم عبود نجم (٥)



٥٣ 

وخاصة في حال تدني العائدات  اإللكترونيةتوافر المواد الالزمة لتمويل مبادرة اإلدارة  لةق - ٢
 .ة للدولةلياالم

والذي يشكل  ،وبالتأخير المتعمد أو غير المتعمد في وضع اإلطار القانوني والتنظيمي المطل - ٣
 .اإللكترونيةألي عملية تنفيذ لإلدارة  أساسًا

الكوراث الوطنية الناجمة عن نزاع داخلي والتي يمكنها أن تعطل البينة التحتية لفترة من  - ٤
 .اإللكترونيةمما من شأنه أن يعيق تنفيذ استراتيجية اإلدارة  ،الزمن

لهم المستقبلي بعد تبسيط اإلجراءات عم علىمقاومة التغيير من قبل الموظفين الذين يخشون  - ٥
 .وتنظيم العمليات الحكومية

لبنية التحتية واالتصال السربع با ،اإللكترونيةاستعداد المجتمع لتقبل فكرة اإلدارة  عفض - ٦
خاصة إذا آانت  ،لألزمات اإلجتماعية واإلقتصادية نظرًا ،ية عبر اإلنترنتالمعلوماتية الوطن
 .هذه العملية مادية

أو دعم غير  ،تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت صعيد قطاع علىالمحلية القدرات نقص في  - ٧
تنفيذ  إلىآاف من قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدولي للجهود الحكومية الرامية 

 .اإللكترونيةتطبيقات اإلدارة 
  )١( : سندي فيضيف بعض المعوقات التي تتمثل فيما يأتيأما 

  .رالخوف من التغيي -
 .تداخل المسؤوليات وضعف التنسيق -
 .ةليانقص االعتمادات الم -
 .قلة وعي الجمهور بالمميزات المرجوة -
 .غياب الشفافية ونفوذ مجموعات المصالح الخاصة -
 .ة واللغة اإلنجليزيةليامعوقات انتشار اإلنترنت مثل التكلفة الع -

احثين    ض الب ه بع ىويتج ات اإلدارة   إل نيف معوق ةتص ددة  ف اإللكتروني ب متع ي جوان
  :تتلخص فيما يلي

  : تنظيميةمعوقات  -١
  :وتتلخص فيما يأتي

وتحديد الوقت  ، اإللكترونيةا لبرامج اإلدارة عليمستوى اإلدارة ال علىانعدام التتخطيط والتنسيق  -
  .الذي يلزم فيه البدء بتطبيق وتنفيذ الخدمات والمعلومات إلكترونية

  .في اإلدارات الصغرى اإللكترونيةا لتطبيق اإلدارة عليال المتابعة من قبل السلطات غياب -
  .بدواعي التحول ومتطلباتهجامعة اقتناع إدارة ال ضعف -
ة بنشاط      - زة واإلدارات األخرى ذات العالق ة غياب التنسيق بين األجه ك نفس    ، الجامع ى تمتل حت

  )٢(.األنواع من األجهزة والبرمجيات
  .داريين الذين يمتلكون قرار إدخال هذه التقنية داخل الجامعاتقلة المعرفة الحاسوبية لدى اإل -
  .توفير التدريب المتخصص بشكل واسع في المواقع المرغوبة داخل الجامعة ندرة -
  .في الجامعات اإللكترونيةضعف برامج التوعية اإلعالمية المواآبة لتطبيق اإلدارة  -
ية ال   - ادات السياس ن القي دعم السياسي م روع اإلدارة ليعضعف ال ةا لمش ات  اإللكتروني ي البيئ ف
 )١( .ميةعليالت

                                     
مؤتمر  :ورقة عمل مقدمة إلى، في العالم العربي بين الواقع والطموح اإللكترونيةاإلدارة : حسين سندي (١)

  .١٤ص، م٢٠٠٢،مسقط، )٣/٦/٢٠٠٢- ٢( في الفترة، كترونيةاإللالحكومة 
دة :رأفت رضوان (٢) ة الجدي رات العالمي إلدارة، اإلدارة والمتغي عودية ل ة الس اني للجمعي ى اإلداري الث ، الملتق

  . ١ص ، م٢٠٠١، الرياض



٥٤ 

ة وجود جهة مرآزية لتبني مشروعات اإلدارة   االفتقار إلى - ى  اإللكتروني ا     عل ة مم مستوى الدول
  .توافق األنظمة ضعف إلىيؤدي 

ة والصيانة     ضعف - المرونة في اختيار الحل األفضل بسبب الطرق في نظام المشتريات الجامعي
  )٢( .لتشغيلوا

ي    - ات العمل اإللكترون د     ، صعوبات إيجاد بيئة تشريعية وقانوينة تناسب تطبيق ه من جه ا يتطلب لم
  )٣( .ووقت طويل

  :تقنية معوقات  -٢
  :وتتلخص فيما يأتي

 . ميةعليفي البيئات الت ليصعوبات ومشكالت تشغيل الحاسب اآل -
  .خدمة حتى داخل الجامعة الواحدةوجود مواصفات ومعايير موحدة لألجهزة المست ندرة -
ي تقادم أجهزة وبرامج الحاسب اآل  - ة الت    ل ذي      عليالمستخدمة في البيئ ة نظرا للتطور السريع ال مي

 )٤(.شمل جميع جوانب الحياة

 .جاهزيتها إلستقبال مثل هذه التقنية ونقص التربويةضعف البنية التحتية لكثير من المؤسسات  -
 .بكات االتصال في بعض المناطقضعف البنية التحتية لش -
ة  - دول النامي ي ال ة ف ات الحديث اع التقني ةآ، ضعف قط رات  محدودي ة الخب درة التصنيعية وقل الق

 .الفنية المؤهلة أو هجرتها

ة     - ة الحديث لبيات التقني ى خوف المتعاملين من أثر س ا من تقليص    عليومايترتب  ، مصالحهم  عل ه
  )٥(.العمالة وانخفاض الحوافز

  :بشرية عوقات م -٣
ومن  ، وتتمثل هذه المعوقات في األفراد سواء آانوا العاملين داخل الجامعة أم المتعاملين معها

  :ها الباحثون مايأتيعليالمعوقات التي أجمع 
ات  - ا الملعوم افي بتكنولوجي وعي الثق عف ال ىض ل  عل ي داخ اعي والتنظيم توى اإلجتم المس

  .الجامعة
 )٦(.ال التقنية الحديثة المتطورة في الجامعةقلة برامج التدريب في مج -

 .للسلطة تنامي شعور بعض المديرين وذوي السلطة بأن التغيير يشكل تهديدًا -
 .ونقص وتفاوت خبرات المديرين، تقديم حوافز مادية للمديرين ندرة -
ي ضعف المعرفة الكافية بتقنيات الحاسب اآل - د      ، ل ك  بعض الم ذي يمتل ة والخوف ال يرين والرهب

 )٧(.عند استعماله

 .لمعلومات والتعامالت الشخصيةامن أالثقة في حماية سرية و ضعف -
ة و امق - ذه التقني ق ه املين لتطبي ة الع تخدامها   ضعفوم ن اس زوفهم ع ا وع ة به  وضعفالرغب

  .باإلضافة لطبيعة اإلنسان وميله لمقاومة التغيير، القناعة لديهم بسبب مخاوف نفسية وصحية
                                                                                                         

  . ١٣ص ، م٢٠٠٤، الرياض، ٨٩ع، المجلة العربية، وتطبيقاتها اإللكترونيةاإلدارة ، محمد حسن مفتي (١)
ي  (٢) تفادة من الحاسب اإل    : يوسف جاسم الهميل ع اإلس ى واق ة السعودية       ل ة العربي ، في القطاع الحكومي بالمملك

  ٦٧-٦٦ص ص، ٢٠٠٣،الرياض، معهد اإلدارة العامة، في األجهزة الحكومية لىندوة الحاسب اإل
  . ١٠٢ص ، مرجع سابق: أجمد بن سعيد الحضرمي (٣)
عيد أب (٤) داهللا س يالت: و رأسعب طة الحاسب اإلعل ىم بواس ة ، ل ويمجل ق الترب ارف، التوثي ، ٣٥ع، وزراة المع

  . ٤٥ص  ، هـ١٤١٥، الرياض
  . ١٠١ص، مرجع سابق: أحمد بن سعيد الحضرمي (٥)
ة الموجة : محمد صدام جبر (٦) ة   اإللكتروني ة  "القادم ة الحكوم ة اإلداري ، "اإللكتروني د اإلدارة  ، ٩١ع، مجل معه

  . ٢٠٢-٢٠١ص ص ، م٢٠٠٢، سقطم، العامة
ي  (٧) نت الحرب ايف ص ب اإل: ن ىإدارات الحاس عودية    ل ة الس ة العربي ة بالمملك األجهزة الحكومي ات -ب المعوق

   . ٥٠ص، هـ١٤١٩، الرياض، جامعة الملك سعود، رسالة ماجستير غير منشورة، والحلول
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ة - ج قل راد   تش الم لألف زة اإلع ئولين وأجه ىيع المس ات اإلدارة    عل رامج وتطبيق ذاتي لب تعلم ال ال
  )١(.وتقنية المعلومات اإللكترونية

  :ة يلام معوقات -٤
 )٢(:وتتمثل فيما يأتي

  .تكلفة استخدام الشبكة العالمية لإلنترنت -
نشاء  اوبخاصة   اإللكترونيةارة ة المخصصة للبنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدلياقلة الموارد الم -

 .الشبكات وربط المواقع وتطوير األجهزة والبرامج
ا        ،معليا للتعليقلة الموارد المتاحة لدى اإلدارات ال - ة ومحدودة فيه ات ثابت اط بميزاني بسبب اإلرتب

 .أوجه اإلنفاق
 .يعانون منهلضعف الجانب المادي الذي  اإللكترونيةقدرة بعض األفراد لشراء األجهزة  ضعف -
ة - وفير المخصصات الم قل اج ليات ي تحت ق   إلية الت ل تطبي ن أج ل م دريب والتأهي ات الت ا عملي ه

  .أرض الجامعات على اإللكترونيةاإلدارة 
  .التكلفة العالية للبرمجيات واألجهزة اإللكترونية -

بق  ا س ثمم تنتج الباح ق اإلدارة    يس ق تطبي ة تعي ة ومتنوع ات مختلف اك معوق أن هن
ةاإل ات الت   لكتروني ات والبيئ ي الجامع ة عليف ة المختلف أثير    ، مي ة الت ات مختلف ذه المعوق م ه ومعظ

تقف مشكلة في  هاإال أنها جميع، ؤثر بدرجة منخفضةة والبعض اآلخر يليافبعضها يؤثر بدرجة ع
ق  ه التطبي ة وت     ،وج ط الناجح ع الخط ن وض د م ات الم وفيروالب ذه    تطلب ن ه ل م ة للتقلي الالزم

ليمة  ، اتالمعوق ا      حقق تلي اوبالت  ،حتى يتم تطبيقها بصورة صحيحة وس األهداف التي تسعى إليه
ةال د  ،جامع ه اليوج اك  ألن ن هن ات   م دم بثب وى التق ر س ار آخ ىخي ة   عل ة والتنمي ق النهض طري

  .  باعتبارها معرفةوالقوة ، المعرفة باعتبارها قوة إلىد في هذه األلفية ولية التي تترالحضا

  : في اإلدارة الجامعية اإللكترونيةطلبات تطبيق اإلدارة مت /رابعًا
مرتبط بضرورة توفير مجموعة من المتطلبات  اإللكترونيةإن نجاح مشروع اإلدارة   

آما أنه البد من تكوين صورة  .وتنظيمية وبرمجيةومالية بشرية  من مستلزمات، الالزمة له
والبنى التحتية ، توافر تكنولوجيا المعلوماتمتكاملة وتقييمًا دقيقًا وشامًال للواقع من حيث 

  )٣( .لالستفادة القصوى من هذه الثورات التقنية، الالزمالمالي والدعم ، والموارد البشرية، المناسبة
اليمكن أن يتحقق إال من خالل برنامج  اإللكترونيةتوفير متطلبات اإلدارة  إلىآما أن الوصول 

فالتحول من اإلدارة التقليدية ، دسة عمليات وأعمال الجامعةاستراتيجي متكامل وشامل إلعادة هن
رغم آونها عناصر أساسية  نترنتليس فقط أساسها الحاسبات وشبكة اإل اإللكترونيةاإلدارة  إلى

فكر إداري متطور  علىولكنها في الدرجة األولى قضية إدارية تعتمد ، اإللكترونيةلإلدارة 
  )٤( .التطوير وتدعمه هدفوقيادات جامعية إدارية واعية تست

  )٥( :ة آما يليالجامعفي  اإللكترونيةوهناك مجموعة من المتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة 
  .اإللكترونيةمتطلبات تقنيات المعلومات واالتصاالت  -

                                     
ة ارة المتطلبات اإلدارية األمنية لتطبيق اإلد : سعيد معال العمري (١) ر منشورة    ، اإللكتروني تير غي الة ماجس ، رس

  . ٢٣ص ، م٢٠٠٣، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
  . ٢٣ص ، مرجع سابق: محمد حسن مفتي (٢)

وب (٣)  مان فيصل محج ة    : بس ات العربي ي الجامع ات ف داء الكلي ادي لعم دور القي ة  ، ال ة للتنمي ة العربي المنظم
  .١٣ص، م٢٠٠٣، القاهرة، اإلدارية

، م٢٠٠٥، الرياض، معهد اإلدارة العامة، وآفاق تطبييقاتها العربية اإللكترونيةاإلدارة : سعد غالب ياسين(٤) 
  .٢٣٨ص
  .٣٤٣ص، مرجع سابق: أحمد محمد غنيم (٥)
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  .الماليةالمتطلبات  -
  .المتطلبات التشريعية -
  .رونيةاإللكتمتطلبات تأمين وحماية أعمال ومعامالت اإلدارة  -

  )١( :لياوهي آالت اإللكترونيةإلدارة آما يذآر العالق عدد من المتطلبات الالزمة لتطبيق ا
  .متطلبات إدارية -
  .متطلبات بشرية -
  .متطلبات تكنولوجيا المعلومات -

  :آما يليتطبيق اإلدارة الجامعية في الجامعات متطلبات  أيضًا تصنيفويمكن   
  :تنظيميةمتطلبات  -١

إدارة جيدة تساند  إلىلكي تحقق للجامعة األهداف المبتغاة منها  اإللكترونيةاإلدارة تحتاج   
ضرورة  إلىو، ب اإلداريةلياوتأخذ بكل جديد ومستحدث في األس، التطور والتغيير وتدعمه

مع ، ة مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلياوجود قيادات إدارية إلكترونية تتعامل بكفاءة وفع
ألن اإلدارة الرقمية تستلزم ، االبتكار وإعادة هنسة الثقافة التنظيمية وصنع المعرفة علىقدرتها 

 إلىتطويرًا واضحًا للمكونات التقليدية لثقافة الجامعة باتجاه تجاوز العالقات واالتصاالت الهرمية 
  )٢( .التمكين اإلداري إلىومن التخصص األفقية  إلىومن العمودية ، الشبكية
توعية األفراد بجدوى أهمية تطبيق أعمال  علىتتطلب ضرورة العمل  اإللكترونيةإلدارة آما أن ا

جنب مع القطاع  إلىآذلك تأآيد وتفعيل دور القطاع الخاص جنبًا ، اإللكترونيةومعامالت اإلدارة 
  )٣( .في الجامعات اإللكترونيةباعتبار أنه يمثل قوة دافعة لنجاح تطبيقات اإلدارة ، الحكومي

  )٤( :لياآالت اإللكترونيةحو اإلدارة الالزمة أيضًا للتحول نالتنظيمية من المتطلبات و
  .وبيان حدود السلطات والمسئوليات والواجبات، إعادة تشكيل الهرم اإلداري -
  .اإللكترونيةتغيير شكل اإلجراءات الجامعية لتتناسب مع مبادئ اإلدارية  -
  .دمج إدارات قائمة استحداث إدارات جديدة أو إلغاء أو -
دعم القطاع الخاص لتنفيذ بعض المراحل من المشروع أو المشارآة في  علىالحصول  -

  .بعضها
  .اإللكترونيةالبيئة  إلىم والتدريب بما يتالئم مع التحول عليتطوير نظم الت -
  . إجراء ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بمجال تقنيات المعلومات -

  )٥( :مجموعة من المتطلبات التنظيمية من أهمها مايليآما يضيف الصيرفي 
  .تحديد درجة مساهمة آل عملية أو وظيفة في تحقيق األهداف المرجوة -

                                     
، مرآز االمارات للدراسات والبحوث االستشارية، اإلدارة الرقمية المجاالت والتطبيقات: بشير عباس العالق (١)
  .٢١٨-٢١٦ص ص ، م٢٠٠٥، بو ظبيأ

  .٢٣٨ص، مرجع سابق: سعد غالب ياسين (٢)
  .٣٤٥-٣٤٤ص ص ، مرجع سابق: أحمد محمد غنيم(٣)
  .٤٣٠ص، مرجع سابق: سعود محمد النمر وآخرون (٤)
  .٢٠٠ص ، م٢٠٠٦، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، اإللكترونيةاإلدارة : محمد الصيرفي (٥)
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شيًا مع متطلبات التحول ااستيعاب العمليات غير الضرورية بهدف تبسيط النظام وجعله متم -
  .اإللكترونيةلإلدارة 

  .اإللكترونيةاألعمال  إلىالتحول إضافة العمليات الالزمة لتدعيم عملية  -
تحقيق األهداف المرجوة  علىتوفير القدر الكافي من المرونة للنظام وتحديد مدى قدرته  -

  .منه
  :لياويلخص الباحث أهم المتطلبات التنظيمية في الت  

واألقسام في الجامعات التي يتقرر  ياآل والعمليات واإلجراءات لألداراتإعادة هندسة اله -
  .دار إلكترونيًاأن ت

  .ضرورة المشارآة الجدية لجميع إدارات وموظفي الجامعة -
تأسيس وعي  إلىباإلضافة ، اإللكترونيةإعداد برامج تدريبية مكثفة للتعريف باإلدارة  -

  .اجتماعي تقني في هذا المجال
  .اإللكترونيةوضع قوانين وتشريعات الستخدامات اإلدارة  -

عن تنفيذ هذا المشروع الضخم نشر الثقافة التكنولوجية بين المسؤولين  علىآما يتوجب 
وتوضيح أهمية اإلدارة ، اإللكترونيةالجامعة والمستفيدين من الخدمات  الموظفين داخل

  .والفوائد والمزايا التي سوف تجنيها الجامعة من جراء تطبيقها للتقنية الحديثة، اإللكترونية
  :تقنيةمتطلبات  -٢

آما يمكنه ، تطوير أداء الجامعية إلىأسلوب إداري حديث يهدف  لكترونيةاإلتعد اإلدارة   
، ميةعليالت إلىالمستويات اإلقنصادية واالجتماعية والسياسية باإلضافة  علىأن يحقق نتائج آبيرة 

. اإللكترونيةلكن هذا اإلسلوب الحديث يتطلب توفير البنى التحتية المالئمة إلقامة مشروع اإلدارة 
بجميع أنماط  اإللكترونيةضرورة ارتباط اإلدارة  إلىهم اإلشارة في هذا الجانب ومن الم

فالتكنولوجيا الرقمية تتطور بسرعة ، وتقنيات التكنولوجيا الرقمية من وسائط وشبكات وأدوات
اإلدارة مثل ربط بعض أنشطة  ممما يضع خيارات دائمة ومفتوحة أما، آما تتنوع أنماطها، ةلياع

، )SMS(وتقنياتها مثل خدمات الرسائل  نترنتمات الهاتف الخلوي مع اإلاألعمال بخد
واستخدام أدوات ، والوسائط المعلوماتية األخرى، )WAP( نترنتوبروتوآول االتصال باإل
وتعتبر هذه ، واإلآسترانت، اإلنترانت، إلنترنتوتقنيات شبكات ا، ونظم تكنولوجيا المعلومات

ومما زاد من أهميتها انتشار ، اإللكترونيةًا وسببًا في تطبيق اإلدارة الشبكات عنصرًا مهمًا وأساسي
 إلىاستخدام الحاسوب في مختلف المجاالت بغرض تحسين أداء العمل وسرعته وازدياد الحاجة 

     )١( .الجامعة أو بين الجامعات وبعضهاتبادل المعلومات والبيانات بين أقسام 
  )٢( :ة للبنية التحتية التقنية لإلدارة اإللكترونية إلىويمكن تصنيف بعض المكونات المادي  

  :تقنيات اإلتصال  - ١
تعد العمود الفقري لتنفيذ العمل إلكترونيًا لقيامها بدور نقل المعلومات وتبادلها عبر المواقع 

  :المختلفة وتتكون من عنصرين رئيسيين وهما
قع إلى آخر سواًء عبر القنوات تمثل الوسيط الناقل للمعلومات من مو: قنوات اإلتصال) أ

السلكية والمتمثلة في األسالك النحاسية أو خطوط األلياف البصرية التي تنقل المعلومات 

                                     
  .٢٣٥ص ، مرجع سابق :سعد غالب ياسين (١)
رسالة ماجستير ، تقبل المواطنين للحصول على الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونيةمدى : إياد عدوان (٢)

  .٧٤ص ، م٢٠٠٧، غزة، الجامعة اإلسالمية، غير منشورة
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أو بالقنوات ، )المايكرويف(بسرعة عالية أو عبر القنوات الالسلكية والتي منها األرضية 
  .صناعيةالفضائية التي تعمل من خالل أقمار اإلتصال والتي تعرف باألقمار ال

وتمثل العنصر المتحكم بتقل المعلومات : محطات اإلتصال أو إعادة اإلرسال أو التحكم) ب
وتتكون من مكونات إلكترونية مختلفة قد توجد آليًا أو جزئيًا في المحطات المختلفة 

وهناك أيضًا ، أجهزة تختص باإلرسال واالستقبال: ومن هذه المكونات، لوظائف المحطة
فة والتوجيه التي تعمل على تجميع المعلومات من مصادر مختلفة وإرسالها أجهزة المضاع
، لتوجيه المعلومات عبر أفضل الطرق بين المرسل والمستقبلإضافة ، عبر قناة واحدة

وهناك آذلك مكونات إلكترونية تكفل التكامل بين شبكات اإلتصال بالربط بينها إلكترونيًا 
  .داموبالتالي تحقق الجودة في االستخ

  : تقنيات الحاسب اآللي ومكوناته - ٢
  :ومن أهم المكونات الحاسوبية للبنية التحتية لإلدارة اإللكترونية ما يلي

إضافة ، وتتمثل في أجهزة الحاسب اآللي بمختلف أنواعها وقدراتها: المكونات المادية) أ
راج بمختلف والتي تعتبر ضرورية آأجهزة اإلدخال أو اإلخ، إلى األجهزة الملحقة بها

  .أنواعها
  .وتشمل نظم برامج التشغيل وبرامج التطبيقات وخالفها: المكونات المنطقية) ب
المواقع : مستلزمات البنية التحتية ألعمال الحاسب اآللي داخل مبنى الجامعة مثل) ج

الطاوالة الخاصة باألجهزة التقنية ، األجهزة المساندة، التوصيالت السلكية، المكانية
  .فةالمختل

  : شبكات الحاسب اآللي - ٣
أو ، تعني آلمة شبكة هنا توصيل مجموعة من الحاسبات معًا بواسطة سلك أو آيبل بشكل مباشر

بغرض ، أو عن طريق األقمار الصناعية، عن طريق خطوط الهاتف السلكية أو الالسلكية
يلي توضيح ألهم وفيما ، الحصول على المعلومات والبيانات وتبادلها فيما بين هذه الحاسبات

  :أنواع الشبكات
، )World Wide Web(هي الشبكة العنكبوتية العالمية ): Internet(شبكة اإلنترنت ) أ

ورغم آبر حجم الكرة األرضية وامتدادها الجغرافي إال أنها باتت تغطي أجزاء آبيرة 
  .وهي مفتوحة ألي شخص في العالم، منها
والتي تسمح ، بأنها الشبكة الداخلية ألي منظمةوتعرف ): Intranet(شبكة اإلنترانت ) ب

للموظفين والمنتسبين لهذه المنظمة بالحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها داخل 
والفرق الرئيسي بينها وبين شبكة ، المنظمة مع فتح قنوات اتصال جديدة بين الموظفين

األولى خاصة فقط بمنتسبي  بينما، هو أن األخيرة مفتوحة ألي شخص في العالم، اإلنترنت
  .المنظمة وتحمى بما يسمى بالجدار الناري من الغرباء

يسمح لبعض وتعرف بأنها شبكة إنترنت خاصة ): Extranet(شبكة اإلآسترانت ) ج
المستفيدين المحددين سلفًا بالدخول عبر شبكة اإلنترنت إلى اإلنترانت ولكن بصالحيات 

لشبكة اإلنترانت تلبية لمتطلبات أنشطة المنظمات على  وبذلك تكون تطويرًا، وقيود محددة
  .وخاصة في المجاالت التجارية، اختالف أنواعها

ومواآبة مستجداتها ، تتطلب وجود بنية تحتية حديثة ومرنة اإللكترونيةارة ويرى الباحث أن اإلد 
دة النظر في مما يستوجب إعا، أوسع نطاق ممكن علىوإتاحتها لالستخدام الفردي والمؤسسي 

  .يثها آي تستجيب للتغيير المنشودالبينية األساسية لألجهزة والمعدات والبرمجيات لغرض تحد
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  :بشريةمتطلبات  -٣
إذ بدون هذا العنصر لن تتمكن ، يعد العنصر البشري من أهم العناصر في المنظمات  

لذا البد من ، جهزةالجامعات من تحقيق أهدافها حتى وإن امتلكت أضخم المعدات واآلالت واأل
الكوادر  إعدادويمكن ، من الكفاءة ليامستوى ع علىوتأهيل العناصر البشرية تأهيًال جيدًا 

شبكات االتصاالت  علىالبشرية الفنية المتخصصة ذات االرتباط بالبنية المعلوماتية ونظم العمل 
الكوادر  إعدادفي  من خالل تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والتي تساعد، اإللكترونية

يذ تطبيقات اإلدارة البشرية الفنية المطلوبة لمواآبة التطور التقني ولتحقيق الكفاءة عند تنف
  )١( .اإللكترونية

  )٢( :فيما يلي غنيمالبشرية حددها  وهناك جملة من المتطلبات
والبرمجيات ة والمستقبلية من األفراد المؤهلين في نظم المعلومات لياتحديد االحتياجات الح -

  .نترنتاإل علىوالعمل 
  .استقطاب أفضل الخريجين المؤهلين في مجاالت نظم المعلومات والبرمجيات -
  .اإلداريين وتطويرهم وتحفيزهم علىإيجاد نظم فعالة للمحافظة  -
التمكين اإلداري لألفراد من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للتعامل السريع مع المتغيرات في  -

  .نولوجيةالبيئة التك
إليجاد ،آما أن من أهم متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية تنمية وتطوير الموارد البشرية

آوادر متخصصة وعلى درجة عالية من المهارات المختلفة والمرتبطة بالبيئة األساسية لنظم 
  )٣( .المعلومات وقواعد البيانات ونظم العمل على شبكة اإلنترنت

تنمية وتطوير الموارد  اإللكترونيةأهم متطلبات تطبيق اإلدارة ن من الباحث أظ ويالح  
ة من المهارات المختلفة والمرتبطة بالبيئة ليادرجة ع علىإليجاد آوادر متخصصة و، البشرية

باإلضافة إلى تقبل ، شبكة اإلنترنت علىاألساسية لنظم المعلومات وقواعد البيانات ونظم العمل 
في لتتمكن من تحقيق تغيرات ، ومتطلباتها وأهدافها، ووعي ألبعادهافكرة اإلدارة اإللكترونية 

وحتى تصبح العمليات اإللكترونية أحد ، الستيعاب مفردات العمل اإللكتروني، الثاقفة التنظيمية
وتوفير البيئة الجامعية المتقلبة لما ، مكونات ثقافة الجامعة لتجنب القوى المعارضة للتغيير

  .حو العمل اإللكترونيتفرضه مرحل التحول ن
  :ةاليممتطلبات  -٤

أموال طائلة  إلىمن المشاريع الضخمة والتي تحتاج  اإللكترونيةيعد مشروع اإلدارة   
، من تحسين مستوى البنية التحتية، لكي تضمن له االستمرار والنجاح وبلوغ األهداف المنشودة

وتدريب ، وتحديثها من وقت آلخر، اإللكترونيةوتوفير األجهزة واألدوات الالزمة والبرامج 
والتي تختلف في ، لذلك البد من توفير التمويل الكافي لهذا المشروع، العناصر البشرية باستمرار

لذلك يجب ، ليديةب اإلدارة التقلياالالزمة لتطبييق نظم وأسالمالية نوعها وحجمها عن المتطلبات 
دارة صصات الكافية لتطبيقات اإلصد المخور، الرشيدالمالي صناع القرار التخطيط  على

                                     
  .٤٣٢ص: مرجع سابق: سعود محمد النمر وآخرون (١)
  .٣٤٨-٣٤٧ص ص ، مرجع سابق: أحمد محمد غنيم (٢)
  .٢٠٠ص: مرجع سابق: محمد صدام جبر (٣)
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مما يقتضي إعادة النظر في نظام األولويات وتوفير األموال الكافية إلجراء التحول ، اإللكترونية
  )١( .المطلوب وضمان ديمومة التمويل المستمر

آما يتطلب تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الجامعة توفير الدعم المالي الالزم لما   
  )٢( :يلي
  .وربط الشبكات، وإنشاء المواقع، لتوفير البنية التحتية فيما يتعلق بشراء األجهزة - ١
  .لتصميم وتطويرالبرامج االلكترونية الالزمة لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية في إدارة الجامعة - ٢
  .لالستعانة بالمدربين المؤهلين لتدريب القوى البشرية في الجامعة - ٣
  .لبرامج اإللكترونيةلصيانة األجهزة وا - ٤
  . لتحديث األجهزة والبرمجيات - ٥

 علىيمية والتقنية والبشرية تعتمد التنظ اإللكترونيةويالحظ الباحث أن حميع متطلبات اإلدارة 
إدارة  علىلذلك يجب ، فبدون توفير المال لن تتحق هذه المتطلبات، بشكل آبيرالمالي المتطلب 

، مصادر التقليدية المتمثلة في رسوم الطلبة والمنح الحكوميةللالجامعة البحث عن مصادر بديلة 
  .بها اإللكترونيةلتمويل تطبيقات اإلدارة 
حيز الواقع  إلىوإخراجها  اإللكترونيةباحث أن تطبيق مشروع اإلدارة ال مما سبق يستنتج

ري وفي مقدمتها فكر إدا ،توفر متطلبات عديدة ومتكاملة إلىيحتاج  ،الجامعاتالعملي في 
متطور وقيادات إدارية واعية تعتمد التخطيط االستراتيجي أسلوبًا لعملية التحول نحو تطبيق هذا 

  .ع روالمش
تمثل برامج عمل طموحة  اإللكترونيةالمهمة لتطبيق نظم اإلدارة والمتطلبات هذه المستلزمات 

ر مداخل أساسية آما تعتب، في قلب الثورة المعلوماتية المعولمة فلسطينيةلوضع الجامعات ال
لبات أو بعضها سوف فر هذه المتطاوفي حال قلة تو ،ي العالم الرقمي واقتصاد المعرفةلإلندماج ف

 .تواجه الجامعات العديد من المعوقات والتحديات والتي تحول دون تطبيقها

  :الخالصة 
تطور مفهوم اإلدارة التقليدية في  علىمن خالل استعراض الفصل السابق تم التعرف 

وتم التعرف ، التقليدي واإللكتروني النظامينومن ثم المقارنة بين ، اإللكترونيةظل مفهوم اإلدارة 
ثم تطرقت ، في العديد من التفاعالت التقليديةاإلدارة  علىوتفوقها  اإللكترونيةمزايا اإلدارة  على

 علىتم التعرف  آذلك، وماتشمله من استخدام للتقنيات الحديثة اإللكترونيةلتعريفات اإلدارة 
 علىسواء  اإللكترونيةاألهمية الكبرى لإلدارة  علىو، معليفي الت اإللكترونيةأهداف اإلدارة 

أهمية آبرى في مختلف  اإللكترونيةوثبت أن لإلدارة ، التربويةالمؤسسات  أوالقومي المستوى 
واألسس م عليالتفي  اإللكترونيةثم تم عرض خصائص اإلدارة ، ميةعليالمجاالت اإلدارية والت

والتي هي الحكومة  اإللكترونيةمجاالت وأشكال اإلدارة  ت الدراسةثم عدد، هاعليالتي تقوم 
والنشر ، م اإللكترونيعليوالت، اإللكترونيةوالصحة ، اإللكترونية رةوالتجا ،اإللكترونية
  .اإللكتروني

ما يشهده هذا العصر من و، في الجامعات اإللكترونيةالغرض من تطبيق اإلدارة  توضيحم آما ت
ثم عرض للوظائف التي ، تقنية حديثة تذلل الصعاب إلىتطور وانفتاح وسرعة انجاز وحاجته 

                                     
مجلة ، في العالم الرقمي دراسة استطالعية اإللكترونيةنوعية اإلدارة والحكومة : : العواملة ظفينائل عبد الح (١)

  .٢٦٩ص ، م٢٠٠٣، ١٥مج، جامعة الملك سعود
  .٦٧ص: مرجع سابق: علي حسن باآير (٢)
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التقليدية في  اإلدارة علىمتفوقة في الجامعة من تخطيط وتنظيم ورقابة  اإللكترونيةتؤديها اإلدارة 
في  اإللكترونيةارة أسباب ودواعي الحاجة لتطبيق اإلد الكشف عنآما تم ، نفس الوظائف

ها من تطبيق اإلدارة عليوأثناء هذا العرض تم مناقشة اإليجابيات العديدة التي نحصل ، الجامعات
 ثم، في الجامعات اإللكترونيةوالسلبيات المحتمل ظهورها أثناء تطبيق اإلدارة  اإللكترونية

وقد تكون ، الجامعاتب ةاإللكترونيمتطلبات تطبيق اإلدارة  إلىفي هذا الفصل تعرضت الدراسة 
، توافر إلىوتحتاج أو تقل وتنقص  ضعفأرض الواقع وقد ت علىتوافرة هذه المتطلبات م

ويختلف احتياج الجامعات للمتطلبات تبعا لظروفها من حيث الموقع والمبنى واإلدارة وغيرها 
وفي نهاية هذا ، ةيلاوبشرية وم تنظيمية وتقنيةمتطلبات  إلىوتم تقسيم هذه المتلطلبات ، من أشياء
 إلىوتم تصنيفها ، اإللكترونيةالدراسة المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة  رصدتالفصل 
  .تقنيةو، ةليام، بشرية، تنظيميةمعوقات 

في الجامعات  اإللكترونيةعن واقع اإلدارة  لياماسبق ستكشف الدراسة في الفصل الت علىوبناء 
وذلك وفقًا للدراسات واألدبيات ، معوقات التي تواجه تطبيقهاوال، الفلسطينية بمحافظة قطاع غزة

  .السابقة
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 الفصل الثالث
  في الجامعات الفلسطينية لكترونيةواقع تطبيق اإلدارة اإل
  )ةنظري دراسة(

  
  .تمهيد   -

  .وتطورها الجامعات الفلسطينيةنشأة  /أوًال
  .في مؤسسات التعليم الفلسطينية  لكترونيةاإلدارة اإل/ ثانيًا
  .زة جامعات قطاع غفي  لكترونيةاإلدارة اإلمحاوالت تطبيق واقع / ثالثًا
  الجامعة اإلسالمية -١
 جامعة األزهر -٢
 جامعة األقصى -٣
  جامعة القدس المفتوحة -٤
  .قطاع غزةجامعات في  لكترونيةاجه تطبيق اإلدارة اإلالمعوقات التي تو/ رابعًا

  .الخالصة -
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  الفصل الثالث
  في الجامعات الفلسطينية لكترونيةواقع تطبيق اإلدارة اإل
  )ةنظري دراسة(

   :تمهيد 
تقبًال       ي مس ا يعن إن الثورة العالمية في مجال المعلوماتية واالتصاالت تهز العالم بأسره مم

ه هو اآلن   ه دوراً      ، جديدًا مختلفًا لما علي ة في ة الحديث ز تلعب التقني ياً  وذا طابع ممي ياً  رئيس . وأساس
ة   ة    ) نترنت اإل(فالشبكة العالمية العنكبوتي وتر والهواتف الثابت زة الكمبي ة وشبكات    وأجه والمحمول

اة البشرية   االتصال وغيرها تعتبر العناصر األساس ى   ، والت ية التي ستغير مجرى حي ي ستؤثر عل
  . ، وطريقة التعليم والتعامل والتخاطب والتفاهمالطريقة التي نحياها

وعلى الرغم من الحصار والظروف االقتصادية والسياسية الصعبة الناتجة عن االحتالل   
اء الشعب الفلسطيني    وسياسة التجه ة    ، يل التي يتبعها ضد أبن إن السلطة الوطني ذ   ف الفلسطينية ومن

ة     ،وتسلم وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية التعليم، م١٩٩٤قدومها عام  اهتمت بإدخال التقني
ذلك تراتيجية ل ط اإلس عت الخط ات ووض ى الجامع ة إل ة ، الحديث تحداث إدارة عام ت باس وقام

نظم        للتقنيات ا ة مستخدمة أحدث ال اء نظام للمعلومات التربوي لتعليمية والتي أخذت على عاتقها بن
  )١( .العالمية في جمع البيانات وحوسبتها 

ات   ا المعلوم ز تكنولوجي ر مراآ أو ) Information Technology Centers(وتعتب
ز الحاسوب  ًا) Computer Centers(مراآ ات عموم ي الجامع ا  ،ف ي من خالله ال الت تم إدخ ي

ي خد      خيرها ف ة وتس ى الجامع ة إل ا الحديث ة   التكنولوجي ة واإلداري ة األآاديمي ة العملي ز  ،م فمرآ
ة في         وم بمساعدة إدارة الجامع ة التي تق ة اإلداري اذ تكنولوجيا المعلومات هو الجه رارات  إتخ  ،الق

وم بانشاء    فمراآز تكنولوجيا المعلومات هي الجهة، من خالل امداده بالمعلومات والبيانات التي تق
ول والتسجيل    رامج القب ل     ، البرامج الخاصة بالعملية األآاديمية مثل ب ة مث ر الجامع وبحوسبة دوائ

دائرة  ةال ة إ ، المالي دمات للطلب ديم الخ ل وتق ًا مث ا اللكتروني ة وغيره رامج المكتبي ز ، ب دور مرآ ف
و  ت ة ه ي الجامع ات ف ا المعلوم ة   :كنولوجي ا الحديث ف التكنولوجي ة  توظي ة األآاديمي ة العملي لخدم

  .واإلدارية
ا   دمات تكنولوجي ديم خ ات الفلسطينية بتق ي الجامع ات ف ا المعلوم ز تكنولوجي وم مراآ وتق
ة التطور           ة بشكل مستمر لمواآب المعلومات من خالل إنشاء وتحديث شبكة الحاسوب في الجامع

ة      ة احتياجات العمل في الجامع ة  تحديث صفحة الويب ال   و، التقني لتلبي حوسبة  و، خاصة بالجامع
رة    زة الحاسوب    و، دوائر الجامعة من خالل إنشاء البرامج الخاصة بكل دائ ، صيانة وتطوير أجه

ل   باإلضافة إلى ، تقديم الدعم الفني لمستخدمي الحاسوبو ة مث تدريب الطلبة خريجي الكليات التقني
  )٢( .طلبة آلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

ا المعلومات في الجامعات الفلسطينية        ولقد وجد الباحث مس   دة لمراآز تكنولوجي ميات ع
المية ة اإلس ي الجامع ات ف ا المعلوم ؤون تكنولوجي مى إدارة ش ل مس ز ، مث مى مرآ ا مس بينم

ة األقصى والقدس المفتوحة        تكنولوجيا المعلومات  ة األزهر    و، في آل من جامع المسمى بجامع

                                     
حافظات في المدارس الثانوية بم لكترونيةدرجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإل: مريم عبد ربه السميري (١)

  .١٠٥- ١٠٤ص ص  ،م٢٠٠٩، غزة، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة وسبل التطوير
متطلبات استخدام التوقيع اإللكتروني في إدارة مراآز تكنولوجيا المعلومات : صالح عبد الحكيم المصري (٢)

، م٢٠٠٧، غزة، امعة اإلسالميةالج، رسالة ماجستير غير منشورة، في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
  .٥١ص
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ا المعلومات    ذه  ، وحدة تكنولوجي ي إدارة         المراآز وه تحكم ف ا ال ى عاتقه ع عل ا هي التي يق جميعه
  ً.كلية اإلدارية للجامعة التابعة لهاحسب الهي لكن هذا المسميات تختلف على، الجامعة إلكترونيًا

ات    ا المعلوم ة لتكنولوجي ف الجامع تخدام وتوظي دى اس ظ أن م ن المالح نعكس  ،وم ي
ديم الخدم    ة والموظفين  باإليجاب على أداء الجامعة وعلى مستوى تق ذا يعكس مدى     ،ات للطلب وه

، الجامعة اإلسالمية : ويوجد في قطاع غزة أربع جامعات فلسطينية هي، تطور الجامعة تكنولوجيًا
ر و ة األزه ة ، جامع ىوجامع ة  ، األقص دس المفتوح ة الق ا    ،وجامع ز تكنولوجي ع مراآ وجمي

ا الحديث         ى توظيف التكنولوجي ذه الجامعات تعمل عل ة    المعلومات في ه ة األآاديمي ة العملي ة لخدم
  .واإلدارية

ذا الفصل      ع تطبيق اإلدارة اإل  وسيتناول الباحث في ه ة واق يم     لكتروني في مؤسسات التعل
ثم الكشف عن واقع محاوالت تطبيق   ، ثم عرض لنشأة وتطور الجامعات الفلسطينية، بصفة عامة
  .تواجههاوالمعوقات التي ، في الجامعات بقطاع غزة لكترونيةاإلدارة اإل

  :وتطورها  الجامعات الفلسطينيةنشأة / أوًال
ى  ، ينظر إلى الجامعة في الوقت الحاضر على أنها رمز لنهضة األمم وتقدمها   وعنوان عل

ا  ا وحضارتها ورقيه امل    ، يقظته ام الش ا الع ة بمعناه اة الثقافي ه الحي دور حول وهري ت ور ج ومح
  .لوجيةوبأبعادها الفكرية واألدبية والعلمية والتكنو

ا      ا وتعميمه ة وتطويره وتضم الجامعات النخبة من رجال العلم الذين يعملون من أجل نشر المعرف
ذي    ، وذلك من خالل التعليم والبحث العلمي دم العظيم ال وللجامعات دور محوري وأساسي في التق

ة   االت المعرف ع مج ي جمي ق ف ارة المعاصرة ، تحق ى الحض ذه  ، وعل ي ه ات ف اح الجامع وإن نج
ا  ال ل أنواعه ات بك ة الظروف واإلمكاني ب تهيئ ة يتطل وارد  ، مهم ن م ه م اج إلي ا تحت دادها بم وإم

   )١(.وتطوير األنظمة اإلدارية الفعالة، ومواآبة آخر المستجدات والتطورات العلمية، بشرية ومادية
ة       اعي للطلب ات التفاعل اإلجتم م بيئ يًا في ت    ، آما تعد الجامعة من أه شكيل  حيث تلعب دورًا أساس

ام  ، شخصياتهم وتحديد مستقبلهم ذه المه أو انجاز  ، وليست آل الجامعات لديها القدرة على القيام به
ه    ل وج ى أآم امية عل الة الس ك الرس اص   ، تل وع خ ن ن ى إدارة م اج إل ات تحت ، ألن الجامع

ة فات معين زة، وبمواص ى إدارة متمي اج إل ي تحت ا ، فه وض به ة والنه ى إدارة الجامع ادة عل ق
ديث ات  ، هاوتح ا بالجامع توى عالقاته ى مس ة أم عل ي للجامع ى المستوى المحل ك عل ان ذل واء آ س

   )٢( .أو في استجاباتها للحاجات الملحة المتطورة للمجتمع المحلي، األخرى داخل وخارج الوطن

ى تصبح   ، ودولة تحمي هذه القواعد وترسخها وتطورها وتنميها، ولن يتم ذلك إال بقواعد متينة حت
  .ة قادرة على إتمام أهدافها وتحقيق مبتغاهاالجامع

تقالله    ى اس ولذلك نرى أن الشعب العربي الفلسطيني هو الشعب العربي الوحيد الذي لم يحصل عل
ر      ، الوطني ع األخي ى الرب اء الجامعات إل وفلسطين هي الدولة العربية الوحيدة التي تأخرت فيها بن

ة     ولذلك تعتبر الجامعات ا ، من القرن العشرين ايير الدولي ة وفق المع ى    ، لفلسطينية فتي م يمر عل فل
ام      أربعإنشاء أقدمها سوى  ا أقيمت أحدثها في ع ذا هو أحد      ، م٢٠٠٢ين عامًا فيم ان ه الي آ وبالت

التعليم وتحصيله  األسباب التي جعلت من الشعب العربي الفلسطيني أآثر الشعوب العرب ، ية شغفًا ب
اتهم   أدرك الفلسطينيون مبكرًا أهم ولذلك ة في حي تقبل     ، ية الجامعات العلمي ومن أجل وطنهم ومس

                                     
  .٧١ص، مرجع سابق: صبري أبو سبت (١)
  .٣ص، مرجع سابق: محمد عبد اإلله الطيطي (٢)
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يم  نحهم فرصة التعل ائهم وتم تم بأبن ي فلسطين ته ة ف اء وتأسيس جامع اولوا إنش ائهم ح إال أن ، أبن
   )١( .م زمن االنتداب البريطاني لم تكتب لهم النجاح١٩٢٢أحداث عام 

  : لمحة تاريخية* 
داب     على الرغم من المسيرة الشاقة للتعلي   ذ زمن االنت م العالي في األراضي الفلسطينية من

يم   ، البريطاني إلى زمن اإلحتالل اإلسرائيلي إال أن هذا القطاع استطاع بناء القاعدة األساسية للتعل
ة       ، فهناك ثمان جامعات فلسطينية، العالي الم الثالث مقبول اييس دول الع ر بمق ة تعتب وقاعدة أآاديمي

ًا   ١٨٠٨حيث تضم   دآتوراه    أآاديمي ون درجة الماجستير وال ات      ، يحمل ى عدد من الكلي إضافة إل
د عن اإلحتالل            ، المتخصصة في آل جامعة ذه المؤسسات السير في جو طبيعي بعي يح له و أت ول

   .لنما هذا القطاع وتطور بشكل مناسب يتوافق واحتياجات المجتمع الفلسطيني
الي  يم الع ام التعل ى نظ ة إل ود الجذور التاريخي ات وتع نوات األربعيني ى س ي فلسطين إل ف

م يكن           الي في الخارج حيث ل يم الع ون بمؤسسات التعل عندما بدأ عدد آبير نسبيًا من الطلبة يلتحق
وقد آان التوجه الرئيسي للطلبة عندئذ هو للجامعات المصرية   . هناك أي مؤسسات داخل فلسطين

اليف الدر  ، واألمريكية والبريطانية بياً    وبالطبع فقد آانت تك ة نس ذ مرتفع ا أن إجراء   ، اسة عندئ آم
ع    اول الجمي ي متن ت صعبة وليست ف ول آان ى القب ة للحصول عل د ، اإلتصاالت الالزم ذلك فق ل

ورة     ائالت الميس اء الع ى أبن د عل د بعي ا إال ح ات العلي ة   اقتصرت الدراس ة اإلجتماعي ذات المكان
  )٢( .والسياسية

ام   ل ع ات تع   ، م١٩٦٧فقبي اك مؤسس ن هن م يك طينية     ل ي الفلس ي األراض امعي ف يم ج ل
ين           ، المحتلة دور المعلم ك الوقت ب دعى في ذل ات مجتمع ت ارة عن آلي ًا عب رز  ، وآل ماآان قائم ب

ة     ة الغوث الدولي روا (منها دور المعلمين التابعة لوآال ة      ، )أن أتها الحكوم ات التي أنش وبعض الكلي
ة   ، وآلية النجاح في نابلس، إضافة إلى الكليات الخاصة مثل آلية بيرزيت، األردنية ة العربي والكلي
فقد أجريت عدة ، وفي بداية السبعينيات ازداد اهتمام القيادة الفلسطينية بالتعليم الجامعي. في القدس

ذه الدراسات بسبب وجود اإلحتالل اإلسرائيلي         ، دراسات إلنشاء جامعة فلسطينية د اتجهت ه وق
دآتور   ١٩٧٦وفي مارس  ، الغربية وقطاع غزة إلى فكرة إقامة هذه الجامعة خارج الضفة دم ال م ق

ى عدد الطالب    ، حنا ناصر بدراسة أولية إلنشاء جامعة عربية في فلسطين وقد أشارت الدراسة إل
اذج      ، وتكلفة الطالب، والتخصصات المطلوبة، المراد تعليمهم ة حول نم دت مالحظات عام آما أب

والمشاآل الرئيسية التي قد تبرز عند تنفيذ هذا ، امعةمختلفة للجامعات وحول التشكيل القانوني للج
  )٣( .المشروع
داً           الي في الضفة والقطاع يأخذ منحنى جدي اً     بدأ التعليم الع ًا وآيف ك  ، في التوسع آم وذل

ة ة العام دد من خريجي الثانوي ر ع تيعاب أآب ي التخصص، الس اتهم ف ة رغب ى ، ولتلبي فكانت أول
ى     ، م١٩٧٢ام المبادرات في آلية بيرزيت ع التي أعلنت عن تطوير التخصصات التي تدرسها إل

ة      ١٩٧٣وفي عام ، درجة البكالوريوس ى جامع ا إل م أعلنت مدارس الفرير في القدس عن تحويله
ام   ، أطلق عليها جامعة بيت لحم   ة         ١٩٨٠وفي ع ى جانب آلي ل إل ة أخرى في الخلي م أفتتحت آلي

                                     
الهيئة الوطنية لإلعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في : وزارة التربية والتعليم العالي (١)

ورقة عمل مقدمة ، عي لمؤسسات التعليم العالي في فلسطيننظام لضمان وتحسين الجودة واألداء النو -فلسطين
تقييم الجودة واألداء النوعي لمؤسسات التعليم العالي والبحث "لورشة العمل المتخصصة االولى حول 

  .١٥ص، م٢٠٠٣، سوريا، م٢٠٠٣شباط  ٢٣-٢٢، والمنعقدة في جامعة حلب، "العلمي
، هداف التعليم العالي وموازنة وزارة التربية والتعليم العاليتقرير حول أ: مرآز الميزان لحقوق اإلنسان(٢) 

  .٢٩ص، م٢٠٠٥، غزة، مطبعة اإلخوة
العدد ، مجلة رؤية، العوامل المؤثرة في أداء الطلبة في الجامعات الفلسطينية: وسالم حلس، محمد مقداد (٣)

  .١٠٤ص ، م٢٠٠١، غزة، تصدر عن الهيئة العامة لالستعالمات، الخامس



٦٦ 

ام   ل   م لتشكال ١٩٧١الشريعة التي تأسست منذ ع ة الخلي ابلس      ، جامع ة النجاح في ن وتطورت آلي
ام  ة ع ى جامع طة، م١٩٧٧إل ة متوس ت آلي د أن آان ام ، بع ي ع ة ١٩٧٨وف ت الجامع م تأسس
زة ي غ المية ف ي    ، اإلس ة ف ات جامعي ع آلي ت أرب ات انطلق ة الثمانين بعينيات وبداي ة الس ي نهاي وف

ة القدس   ة   ، القدس شكلت ما يعرف باسم جامع رًا ومع بداي رن الماضي       وأخي ر من الق د األخي العق
ة تأسست  دس المفتوح ة الق ة األزهر وجامع ا جامع ي فلسطين وهم امعتين ف ي ظل ، أحدث ج وف

ي  ة ف ة األمريكي ة العريب ي غزة والجامع ة األقصى ف اح جامع م افتت ة الفلسطينية ت السلطة الوطني
  )١( .جنين

  )٢( :حو التاليوبالتالي تصنف مؤسسات التعليم العالي في فلسطين على الن
  :تصنف مؤسسات التعليم العالي من حيث التأسيس إلى -١

ع      ) أ طيني وتتب وزراء الفلس س ال ن مجل رار م أ بق ة وتنش الي الحكومي يم الع ات التعل مؤسس
  .للوزارة إداريًا وماليًا وقانونيًا

  .مؤسسات التعليم العالي العامة وتنشأ بموجب أحكام قانون التعليم العالي) ب
  .سات التعليم العالي الخاصة وتنشأ بموجب أحكام قانون التعليم العاليمؤس) ج

  :تصنيف مؤسسات التعليم العالي من حيث البرامج التعليمية التي تدرسها -٢
ة : الجامعات) أ دم  ، وهي المؤسسات التي تضم آل منها ما ال يقل عن ثالث آليات جامعي وتق

ى "س برامج تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريو دم   " الدرجة الجامعية األول ة أن تق وللجامع
دآتوراه    الي أو الماجستير أو ال ويجوز  ، برامج للدراسات العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم الع

  .لها أن تقدم برامج تعليمية تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم
ة ) ب ات الجامعي رامج تعليمي: الكلي دم ب ي تق ةوهي المؤسسات الت ة أو مهني تنتهي  ة أآاديمي

الوريوس   نح درجة البك دة    ، بم ة لم ة أو تقني ة أو مهني رامج تعليمي دم ب ة أن تق ة الجامعي وللكلي
  .سنتين أوثالث تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم

دبلوم         : البوليتكنك) ج نح شهادة ال ة تنتهي بم ة أو تقني رامج مهني دم ب وهي المؤسسات التي تق
ق  ة    وف نح درج ي بم ة وتنته ة أو مهني رامج تقني دم ب ك أن تق دبلوم وللبوليتكن ات ال تعليم

   . البكالوريوس أو الماجستير أو الدآتوراه في التخصصات المهنية أو التقنية
  )٣( :منذ بدء عملها أهدافها التاليةالتربية والتعليم العالي الفلسطينية وزارة وقد حددت 

ة     فتح المجال أمام جميع الطل - ١ اءات العلمي ة الكف الي ومتابع بة المؤهلين لإللتحاق بالتعليم الع
 .في الداخل والخارج وتنميتها

ي    - ٢ ث العلم ة والبح أليف والترجم ة الت جيع حرآ ي   ، تش تمر الت يم المس رامج التعل م ب ودع
 .تقدمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

ة    تمكين المجتمع الفلسطيني من التعامل مع المنتجات الع       - ٣ ة والمعلوماتي ة والتكنولوجي لمي
 .واستثمارها وتطويرها

ة في مختلف        الفلسطينياإلسهام في تلبية احتياجات المجتمع  - ٤ وادر البشرية المؤهل من الك
 .المجاالت العلمية والثقافية

                                     
  .٣٠ص، مرجع سابق: لمرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسانا (١)
 ١١قانون رقم ، مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني، الهيئة العامة لإلستعالمات: السلطة الوطنية الفلسطينية (٢)

  .م بشأن التعليم العالي١٩٩٨لسنة 
، رام اهللا، تربية والتعليم العاليمنشورات وزارة ال، عشرة أعوام من العطاء: وزارة التربية والتعليم العالي(٣) 

   .٧ص .م٢٠٠٤
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يم        - ٥ ة ودعم وتطوير مؤسسات التعل ة والدولي توثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمي
 .بحث العلميالعالي ومراآز ال

د        - ٦ ر الناق ارات التفكي ة مه اب الطلب المية واآتس ة واإلس ارة العربي ة الحض ة بدراس العناي
 .وتشجيع االبتكار واالبداع العلمي والقدرة على البحث والتقصي ومواآبة التقدم العلمي

روبتهم     - ٧ وطنهم وع ين ل راد منتم ئة أف ة وتنش ة والروحي يم العلمي ة الق ز روح ، تنمي وتعزي
 .والعمل الجماعي لدى الطلبة التعاون

ى أسس            - ٨ ة عل اء الدول ة البحث العلمي وبن ات ونزاه م وصون الحري اإلسهام في تقدم العل
 .تضمن سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة

ة في          ي لضمان وتحسين الجودة والنوعي وقد بدأت الوزارة مناقشة فكرة استحداث نظام مهن
يم      ، م١٩٩٧بشكل مرآز منذ عام مؤسسات التعليم العالي  يد التعل في إطار الخطة الخماسية لترش

الي   ، العالي في فلسطين يم الع ة والتعل نتين في      ، التي أعدتها وزارة التربي د س رة بع وترسخت الفك
ق العمل حول      ر فري الي الفلسطيني   "تقري يم الع تقبلية للتعل م في مسودة    ، "التوجهات المس ومن ث

يم       ، "م٢٠٠١العالي في فلسطين إستراتيجية التعليم " ة والتعل رار وزارة التربي ذا التوجه ق د ه وأآ
اهرة      امن في الق ؤتمر الث ) م٢٧/١٢/٢٠٠١-٢٥(العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في الم

تقلة لضمان الجودة وتحسين األداء              ة شبه مس ات وطني ى إنشاء هيئ ة عل دول العربي ذي حث ال ال
  )١( .العالي النوعي لمؤسسات التعليم

ر الجدي      ذه المسيرة من التفكي يم        ، وتجسيدًا له ًا مع الحاجة الملحة لتحسين وتطوير التعل وتجاوب
طين   ي فلس الي ف م    ، الع وزاري رق رار ال در الق نة ) ٢(ص كيل ٢٠٠٢لس ة  "م بتش ة الوطني الهيئ

الي  يم الع ات التعل ة لمؤسس ودة والنوعي اد والج ة أداء ، "لالعتم ى مراقب دف إل ي ته ات  الت مؤسس
دة   ايير المعتم الي       ، التعليم العالي وإلتزامها باألسس والمع يم الع د من تحقيق مؤسسات التعل والتأآ

  )٢( .ألهدافها بإتخاذ اإلجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بأدوات القياس المختلفة
خطة عمل إلنجاز    حيث باشرت الهيئة في وضع وتنفيذ ، م٢٠٠٢وقد بدأ فعًال في الهيئة في مايو 

ة     رامج األآاديمي امل للب يم الش ارجي   (التقي يم الخ داخلي والتقي يم ال ة   ، )التقي ى دراس افة إل باإلض
ة بالتخصصات   ، الطلبات المقدمة لطرح برامج جديدة ألغراض االعتماد وقد أصدرت الهيئة قائم

طينية   الي الفلس يم الع ات التعل ي مؤسس دة ف راح ، المعتم ى اقت ة عل ل الهيئ ة  وتعم ات العام السياس
دة   دًا         ، للبرامج والتخصصات الجدي تها تمهي الي لدراس يم الع ى مجلس التعل وطرح االقتراحات عل

 )٣( .إلقراراها
ة  ة آخر التطورات التكنولوجي طينية مواآب ات الفلس تطيع الجامع ى تس ت ، وحت واء آان س

ة   ة أو اإلداري ؤون األآاديمي ة بالش ز تكن ، مختص يس مراآ ت بتأس ا قام ات  فإنه ا المعلوم ولوجي
Information Technology Center)( ، ًا ا      ، وأولتها اهتمامًا بالغ دها بكل م ى تزوي وسعت إل

ور  ديث ومتط و ح ال     ، ه ا إدخ ن خالله تم م ي ي ة الت ات البواب ا المعلوم ز تكنولوجي ر مراآ وتعتب
ة واألآادي       ة اإلداري ة العملي ة وتسخيرها في خدم ة التكنولوجيا الحديثة إلى الجامع ة   ، مي وهي الجه

ة  ة العمل ومساعدة إدارة      ، التي تقوم بوضع وتنفيذ البرامج الخاصة بالجامع ر وأنظم حوسبة دوائ
  .)٤(الجامعة في إتخاذ القرارت

                                     
نظام لضمان وتحسين الجودة واألداء النوعي لمؤسسات التعليم العالي في : وزارة التربية والتعليم العالي (١)

  .٣ص ، مرجع سابق، فلسطين
  .٢٤ص، مرجع سابق: مرآز الميزان لحقوق اإلنسان (٢)
، رام اهللا، منشورات وزارة التربية والتعليم العالي، أعوام من العطاء عشرة: وزارة التربية والتعليم العالي(٣)

  .٢٥ص، م٢٠٠٤
  .٥١ص، مرجع سابق: صالح المصري (٤)
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ن للباحث استخالص بع   ذا ويمك أ ه ل نش ن خالل وصف وتحلي ح م ة وتطور ض المالم
  :ومن أهم هذه المالمح، الجامعات الفلسطينية

وطني    إن تطور الجام -١ ى المستوى ال لفًا عل ه جاء   ، عات الفلسطينية لم يقم على خطة معدة س لكن
  .آرد فعل سياسي في ظل قمع احتاللي

ي    -٢ ة ف ة للطلب الي وبتخصصات متنوع يم الع وفير التعل ًال بت طينية قامت فع ات الفلس إن الجامع
رة في عدم توجه جزء      ، الضفة الغربية وقطاع غزة ة    وبالتالي ساهمت بدرجة آبي ر من الطلب آبي

  .إلى التعليم الجامعي خارج الوطن
ة متجانسة      -٣ اء فلسطين بثقاف إن إنشاء الجامعات الفلسطينية قد أدى إلى إنتاج نخبة جديدة من أبن

ا  د م ى ح ة إل ا الحياتي مونها وتجربته ا  ، بمض ع بيئته ت م طينية تفاعل ات الفلس ا أن الجامع آم
دة تسعفه في صراعه من أجل        االجتماعية وأعطت المجتمع الفلسطيني ز ة جدي خمًا جديدًا وحيوي

  .ومقاومة التحديات التي تقف في طريق تقدمه وتحرره، البقاء
ا األفقي والعمودي        -٤ ود نموه ة تق ة مرحلي إن الجامعات الفلسطينية ليست محكومة بخطط تنموي

ددة  تراتجية مح داف واضحة واس ق أه ى ، وف ًا إل ر أساس ت تفتق ا ال زال ك ألنه ة  وذل فة تربوي فلس
  .وطنية تحدد لها مسارها وأهدافها

انون  ، إن السلطة الفلسطينية قد أدرآت مبكرًا أهمية قطاع التعليم العالي -٥ فسارعت إلى إصدار ق
نة ) ١١( الي١٩٩٨لس يم الع أن التعل نة ، م بش أت س ا أنش اد ٢٠٠٢آم ة لالعتم ة الوطني م الهيئ

الي  يم الع ات التعل ة لمؤسس ودة والنوعي طيني  والج الي الفلس يم الع ة التعل ين نوعي يده ، لتحس وترش
ة   ، والتعامل مع الظروف المحيطة، ليتجاوب مع األولويات اإلستراتيجية الوطنية من خالل منهجي

ة    رامج القائم تمر للب يم المس دة وللتقي رامج الجدي اد الب ات واضحة العتم رت ، وتعليم الي وف وبالت
  .لفلسطينية أن تتطور في ظلهالسلطة إطارًا عامًا يمكن للجامعات ا

  :الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة* 
تعتبر الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة من االنجازات التي جاءت تلبية لسد احتياجات    

يم          ، المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة     ا التعل يم الجامعي في محافظات غزة آم د تطور التعل فلق
ا          وذلك من خال ، الجامعي في فلسطين رزت فيم ك من مشكالت ب ا رافق ذل ذاتي وم ل التخطيط ال

ا التطور في ظل االحتالل حيث         ، بعد ة أهمه ولقد عانى هذا القطاع بشكل عام من صعوبات جم
  )١( :العراقيل المستمرة والمتمثلة في

 .اإلغالق المستمر للمعابر ووضع الحواجزونقاط التفتيش •
 .دعم الجامعاتعدم السماح بإدخال األموال من الخارج ل •
  .القيود المفروضة على الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة •

  : ويبلغ عدد مؤسسات التعليم الجامعي في قطاع غزة أربع جامعات هي على النحو التالي
  باإلضافة إلى، )جامعة القدس المفتوحة -جامعة األقصى  -جامعة األزهر  -الجامعة اإلسالمية (
ات ا  ن الكلي د م ةالعدي دبلوم المتوسط ، لجامعي ة ال ة درج ات الجامعي ات والكلي ذه الجامع نح ه وتم

ة         ، والبكالوريوس اإلدارة والتربي آما تمنح بعض الجامعات الماجستير في بعض التخصصات آ
  .وسوف يتم استعراض فيما يلي لواقع اإلدارة اإللكترونية في هذه الجامعات، والهندسة

  
  
  
  

                                     
ام      : عبد المجيد العيلة (١) تير   ، )٩٩-٩٨(العائد االقتصادي للتعليم الجامعي في محافظات غزة للع الة ماجس رس

  .٩٦ص، م٢٠٠١، غزة، جامعة األزهر، منشورة
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  :ة إدارة الجامعات الفلسطيني* 
اً  ًا وإداري تقاللية ذاتي طينية باس ات الفلس ز الجامع ات  ، تتمي ك فالجامع ن ذل الرغم م وب

الي   يم الع ة والتعل راف وزارة التربي طينية تخضع إلش ي الضفة  ، )١(الفلس ات ف دار الجامع ذا وت ه
  :الغربية وقطاع غزة من خالل عدة مجالس على مستويات مختلفة منها

  :على مستوى الجامعات آكل  -١
الي         يم الع ة والتعل الي ووزارة التربي يم الع س التعل ي مجل ة ف ذة   ، والمتمثل ي نب ا يل وفيم

  :مختصرة عن آل منها
  :مجلس التعليم العالي ) أ

ام      س ع ذا المجل يس ه م تأس ت     ١٩٧٧ت ك الوق ي ذل اء ف ات األعض ت المؤسس : م وآان
ة بيرزيت  -جامعة بيت لحم-الجامعة اإلسالمية( ل  -جامع ة الخلي ة -جامع د الفني   -النجاح  جامع المعه

ه والتي من       ). الهندسي ه ويحدد مهمات نظم عمل ولقد تم وضع نظام أساسي لمجلس التعليم العالي ي
  )٢( :أهمها
 .التنسيق بين مؤسسات التعليم الجامعي •
 .العمل على إنشاء جامعات ومعاهد ومراآز ومكتبات في نطاق اإلمكانيات المتاحة •
 .طة التي تستهدف االرتفاع بمستوى التعليم والثقافةإجراء الدراسات والبحوث واألنش •
 .تأمين األموال الالزمة من الداخل والخارج لخدمة التعليم وخدمة الجامعات •
  .إعداد الطاقات البشرية القادرة على التدريس في الجامعات •

يم    ومن الصعب القول بأن مجلس التعليم العالي آان قد استطاع أن يعوض مؤسسات التعل
  :لي من غياب السلطة المرآزية الفلسطينية للصعوبات والعوائق التي آان يواجهها ومن أهمهاالعا

 .ال يعترف الكيان المحتل به •
 .ال يوجد مصدر دخل ثابت له •
ة     • ة فعال ة ومتابع ة رقابي ى    ، ال يمتلك هذا المجلس لجهاز تخطيط وأنظم ذي أدى إل األمر ال

الي في    الحد من قدرة هذا المجلس على العمل والتغ يم الع يير والتأثير على مؤسسات التعل
    .فلسطين

  :وزارة التربية والتعليم العالي ) ب
ام  ران ع ي حزي الي ف يم الع ة والتعل ى ١٩٩٦تأسست وزارة التربي م بهدف اإلشراف عل

ا          ، التعليم العالي وتنظيمه وتطويره ى األهداف التي تسعى إليه الي إل يم الع وتشير نشرة عن التعل
  )٣( :ة من أجل تطوير مؤسسات التعليم العالي والمتمثلة في الوزار
 .تحديد أعداد الطلبة لكل مؤسسة وآلية وتخصص •
املين     • بة الع ة أوضاعهم ونس ا ودراس ة خريجيه ة لمتابع ات الجامعي ع المؤسس يق م التنس

 .منهم

                                     
الي و (١) يم الع ة والتعل طينية : زارة التربي ات الفلس ات والكلي ل الجامع ة، دلي ورات اإلدارة العام زة، منش ، غ

  .٤ص، م٢٠١١
زرو (٢) ة: صالح ال ي األراضي المحتل الي ف يم الع ة، التعل لة الدراسات التربوي م ، سلس يم ، )٣(رق ؤتمر التعل م

  .٥١ص، م١٩٨٩، العالي
ول في ال: سمير صافي (٣) ام القب ات الفلسطينيةنظ ة_جامع تير منشورة، دراسة تقويمي الة ماجس ة ، رس جامع

  .٩٦ص ، م١٩٩٨، غزة، األزهر
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ي          • املين ف ي للع يل العلم تكمال التحص ية الس نح الدراس ن الم دد م وفير ع ى ت ل عل العم
 .سات التعليم العاليمؤس

ة        • الي والتي تشمل العمال يم الع توفير االحتياجات اآلنية والمستقبلية لجميع مؤسسات التعل
  .والمباني والمختبرات

  :على مستوى الجامعة الواحدة  -٢
ة     اء الجامع ة     -والمتمثلة في مجلس أمن اديمي أو مجلس الكلي ولى   ، -المجلس األآ ذا ويت ه

امعات الفلسطينية داخليًا مجموعة من القيادات اإلدارية تقوم بتسيير العمل إدارة آل جامعة من الج
ات    ي الجامع ا ف ول به ة المعم وانين واألنظم ام الق ًا ألحك ة وفق ي الجامع ادات  ، ف ذه القي ل ه وتتمث

  )١( :اإلدارية في 
 .رئيس الجامعة •
 .نائب الرئيس للشئون األآاديمية •
 .ةنائب الرئيس للشئون اإلدارية والمالي •
 .عميد التخطيط والتطوير •
 .عميد الكلية •
 .عميد شئون الطلبة •
 .عميد القبول والتسجيل •
 .عميد المكتبة •
  .رؤساء األقسام والدوائر •

ا           وم به ام والصالحيات التي تق ات والمه ، إال أن هذه المؤسسات تختلف في تسمياتها وفي الواجب
  .وذلك من جامعة ألخرى

  :سسات التعليم الفلسطينية في مؤ لكترونيةاإلدارة اإل/ ثانيا
يم واإلدارة    ك   ، تعمل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية على حوسبة التعل وألجل ذل

  )٢( :من أبرزها ، لكترونيةتنفذ مجموعة من المشاريع ذات العالقة بالتعليم اإللكتروني واإلدارة اإل
 .برنامج إنتل للتعليم •
 .طينيمشروع حاسوب محمول لكل طالب فلس •
 .مشروع معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا •
 .مشاريع مبادرة التعليم الفلسطينية •
 .شبكة الجامعات الفلسطينية •
 .الخاصة بوزارة التربية والتعليم لكترونيةالبوابة اإل •
 .مشاريع أنظمة البرمجيات في الوزارة •
  .ر احتياجات المدارس والجامعات من البرمجياتتوف •

ة    لكترونيةًا ضمن اإلدارة اإلوتسعى الوزارة أيض يلعب دورًا  ، إلى بناء نظام معلومات تربوي
ة  ة التعليمي ي العملي يًا ف ة أساس اك أربع، التعلمي ة   ةوهن ات التربوي ا المعلوم تخدم فيه االت تس مج
  )١( :بكفاءة وفعالية عاليتين هي

                                     
  .٤ص، م١٩٨٠، ب/٢٢،أ/٢١مادة رقم ، النظام األساسي لمؤسسات التعليم العالي: مجلس التعليم العالي (١)
الخطة -شخيص الواقع التربويت/قاعدة بيانات القضايا ونتائج ورش العمل: وزارة التربية والتعليم العالي (٢)

  .٢٣ص ، م٢٠٠٩، رام اهللا، منشورات وزارة التربية والتعليم العالي ،)٢٠١١- ٢٠٠٧( الخمسية الثانية
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 .صنع السياسات التعليمية •
 .ةسية التطويرية والخطط اإلجرائياوضع الخطة الخم •
 .صنع القرارات التربوية والممارسات التربوية •
  .البحث التربوي •

وترى احدى الدراسات أن هناك تحديات تواجه وزارة التربية والتعليم العالي وإدارة الجامعة 
  )٢( :ة في المستويات اإلدارية المختلفة للجامعة منهاالتكنولوجيا الحديثوصانعي القرار عند تطبيق 

 .ية لقطاع تكنولوجيا المعلوماتضعف البنية التحت .١
  .لكترونيةنقص التشريعات القانونية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإل .٢
  .التكلفة العالية للنظم المحوسبة .٣
  .عدم  خبرة  الموظفين بالنظام المحوسب .٤
  .عدم معرفة استخدام النظام من قبل الطلبة  .٥
  .اخطاء االجراءات البرمجية .٦
 .على سرية المعلومات الخوف  .٧

الي الفلسطينية في           وبا يم الع ة والتعل ابقة التي تواجه وزارة التربي لرغم من التحديات الس
ق اإلدارة اإل ةتطبي طينية   لكتروني ات الفلس دارس والجامع ي الم ة   ، ف ة مقاوم كلة مواجه ى مش تبق

ة           ، التغيير هي التحدي األآبر ق الرغب ى خل ة إل ذ البداي ا بحاجة من ة التحديات فإنن فبالرغم من آاف
د ق اإلدارة اإلل رار بتطبي ين وصانعي الق ةى اإلداري ات   ،لكتروني توى الجامع ى مس ط عل يس فق ل

ة المؤسسات التربوي   وإنما على مستوى   ك من خالل غرس تطبيق اإلدارة      ، ة الفلسطينية آاف وذل
ين   اإللكترونية ا في         ، آقيمة في نفوس اإلداري ة تطبيقه ان أهمي ك من خالل إعطاء دورات لبي وذل
  )٣( .جاالت وعلى المدى القريب والبعيدآافة الم

 التربويةفي إدارة جميع المؤسسات  لكترونيةويرى الباحث أنه إذا تم تطبيق اإلدارة اإل
وآذلك ، إلكترونيًا فإن ذلك سيساعدها في حفظ واستظهار األعمال اإلدارية الكتابية، الفلسطينية

ومتابعة وتقويم المعلمين ، لخارجيةالمساعدة في عملية إدارة وتسيير شؤونها الداخلية وا
والتواصل اإلجتماعي مع أولياء األمور والمجتمع ، والتواصل معهم ومع اإلدارات األخرى

مما يسهم ، المحلي وتخفيف العبء اإلقتصادي المالي المصروف على الورق والنقل والتخزين
  .في تطوير آفاءة اإلدارة الجامعية ورفع مستوى فاعليتها

  :جامعات قطاع غزة في  لكترونيةاإلدارة اإلمحاوالت تطبيق اقع و/ ثالثًا
ع اإلدارة اإل    ة سوف يتناول هذا الجزء من الدراسة واق  في الجامعات الفلسطينية     لكتروني

زةب اع غ ات   ،قط ز المعلوم ن مراآ ة مستفيضة ع ن خالل دراس ك م ا  ،وذل دات تكنولوجي أو وح
ة   أو مراآز الحاسوب التابعة لكل  ،المعلومات ة    (جامع ة    ،)حسب المسمى لكل جامع ك لمعرف وذل

ا     وم بتطويره ي تق نظم وهي الت ذه ال ئولة عن ه دات هي المس ز أو الوح ذه المراآ أن ه الباحث ب
ا وصيانتها   ة          ، وتشغيلها ومتابعته ات نظم المعلومات المادي ا يمكن التحدث عن مكون ومن خالله

                                                                                                         
، رام اهللا، منشورات وزارة التربية والتعليم العالي، تشخيص الواقع التربوي :وزارة التربية والتعليم العالي (١)

  .٥٨ص ، م٢٠٠٨

ول والتسجيل    : هللازآريا خالد ساق ا (٢) ادات القب ة    ، استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير عم ة عمل مقدم ورق
ا    : إلى مؤتمر ورة التكنولوجي ، واقع عمل عمادات القبول والتسجيل في الجامعات والكليات الفلسطينية في ظل ث
  .١٤-١٣ص ص ، م٢٠١١، غزة، جامعة األقصى، )م٣٠/٥/٢٠١١-٢٨(في الفترة 

  .٤٨ص ، مرجع سابق) : ٢٠٠٩( تربية والتعليم العاليوزارة ال(٣) 
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ا د البيان االت وقواع رامج واالتص ل الب ة مث يوالمعنوي ل التنظيم راد والهيك ل ، ت واألف ي آ ف
ة وتجربة تطبيق اإلدارة اإل  لكترونيةوفيما يلي استعراض لواقع اإلدارة اإل.جامعة آل   في  لكتروني

  .جامعة من تلك الجامعات

  :الجامعة اإلسالمية  -١
ام    اء قطاع غزة       ،م١٩٧٨تأسست الجامعة اإلسالمية في محافظة غزة ع لتلبي حاجة أبن

ديني  في تخريج ال ام    ) األزهر (كوادر األآاديمية الالزمة انبثاقًا عن معهد فلسطين ال ذي أنشئ ع ال
ام  ، م١٩٥٤ ى الع ت إل ئت     ١٩٩١وظل ين أنش زة ح اع غ اء قط دم أبن ي تخ دة الت ة الوحي م الجامع

ر ة األزه ة  ، جامع ات العام ن الجامع ة اإلسالمية م ر الجامع ة وتعتب حسب تصنيف وزارة التربي
الي   ربح في نشاطها      والتعليم الع ى الت ا التهدف إل اء مكون من       ، إذ أنه ا مجلس أمن ويشرف عليه

  )١( .شخصيات ذات مكانة اجتماعية وأآاديمية وسياسية في فلسطين
ة  عشر أحد  هي  ٢٠١١-٢٠١٠ويبلغ عدد آليات الجامعة اإلسالمية حتى عام  الشريعة  : (هي  آلي

ة     –وم العل  –التجارة   –التربية  –اآلداب  –أصول الدين  – ة والتطبيقي وم المهني ا   –العل تكنولوجي
ة       ، )الطب – الهندسة – المعلومات ة في الجامع ام الفرعي غ عدد األقس ى   ةموزع  ًاقسم  ٤٠وبل عل

ة ات المختلف ا    ، الكلي ن التخصصات منه د م ي العدي تير ف ة الماجس ة درج نح الجامع وم(وتم ، العل
ات  ا المعلوم ريعة، تكنولوجي ة، الش ارة، التربي ة، التج ة   ، )اآلداب، الهندس ة آلي م الجامع ا تض آم

  )٢(. مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية التي تمنح درجة الدبلوم المتوسط في عدد من التخصصات
ات   ١٩٨٣وقد تم انشاء أول وحدة للحاسب اآللي سنة  م  ، م بجهاز آمبيوتر رئيسي مع سبع طرفي ث

ام    ولى اإلشرا  ١٩٩٧تم إنشاء مرآز الحاسوب ع ة    م ليت ة الحاسوب بالجامع ى تقني وخالل  ، ف عل
ة اريع البرمجي ن المش د م از العدي م انج ابقة ت رة الس ة التحتي ،الفت وفير البني ذلك ت بكة وآ ة لش

ة  ات بالجامع ة        و ،المعلوم ة لكاف ي الجامع وب ف ال الحاس ي مج دمات ف ي والخ دعم الفن وفير ال ت
ة وظفين والطلب ين والم يم ، المدرس ز التعل اء مرآ م انش م ت ام ث ي ع م ٢٠٠١اإللكترون م بهدف دع

ة      ة التعليمي حيث تمثلت الخطوات    ، وتسهيل استخدام تكنولوجيا الحاسوب واالتصاالت في العملي
امج    ن برن خة م ى نس ي الحصول عل ى ف يم    )(WebCTاألول ات التعل ى بيئ ن أرق د م ذي يع وال

ي و   ة وصول    اإلفتراضية والتي تتيح لألستاذ الجامعي تصميم مناهجه بشكل الكترون وفير امكاني ت
ة      ة ضرورة استحداث وإنشاء       ، الطلبة من خالل شبكة المعلومات العالمي أت إدارة الجامع م ارت ث

ام     ة الع ي نهاي ك ف ات وذل ا المعلوم التخطيط    ،م٢٠٠٤إدارة تكنولوجي وم ب ي تق ة الت ون الجه لتك
  )٣( .رونيًاإلكت والتنفيذ واإلشراف والمتابعة لكافة األمور المتعلقة بإدارة الجامعة

  :إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات * 
ة   ل الجامع ي عم ي ف ات عصب رئيس ا المعلوم ر إدارة تكنولوجي ي  ، تعتب اهم ف ث تس حي

ا في       ة وتساعد اإلدارة العالي ة األآاديمي اذ توظيف التقنية الحديثة لخدمة العملي رارات  إتخ ا  ، الق آم
ة التطور       ًاوهام ًاحيوي ًاتعتبر إدارة تكنولوجيا المعلومات عنصر ى تستطيع مواآب ة حت في الجامع

ة         ة واإلداري ة في المجاالت األآاديمي ات الحاديث ة والتقني وم إدارة   ، السريع في مجال األتمت ا تق آم
ة من    تكنولوجيا المعلومات بتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات للطاقم اإلداري واألآاديمي وللطلب

  )٤( .الحقًاآورة ذخالل األقسام والوحدات الم

                                     
  .١ص، م٢٠٠٤، غزة، دليل الجامعة اإلسالمية: الجامعة اإلسالمية (١)

 swww.iugaza.edu.p.م٢٠/٤/٢٠١١تاريخ الدخول ، االلكتروني للجامعة االسالمية الموقع )٢(
  .١٥-٧ص  ص، م٢٠٠٥، غزة، دليل تكنولوجيا المعلومات: الجامعة اإلسالمية (٣)

) ٤) ((23/4/2011www.iugaza.edu.ps/ara/it/     موقع الجامعة اإلسالمية.  
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ة   وتمتلك تكنولوجيا المعلومات أهمية آبيرة في الجامعة اإلسالمية وذلك من خالل الهيكلية اإلداري
رئيس لشؤون    "الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في الجامعة حيث أنه يوجد منصب بمسمى  نائب ال

ا  والذي يقوم بالتخطيط واإلشراف و، "تكنولوجيا المعلومات والعالقات الخارجية تطوير تكنولوجي
ة   ى وجود    ، المعلومات وتوفير التقارير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لرئاسة الجامع باإلضافة إل

ا المعلومات    ويوضح  ، مساعد لنائب الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات ومدير شئون تكنولوجي
  .هيكلة تلك اإلدارة )١(شكل 

  
  الجامعة اإلسالمية  - عامة لشئون تكنولوجيا المعلومات يكلة الاله) ١(شكل 

  ) www.iugaza.edu.psموقع الجامعة اإلسالمية / المصدر( 
  

ا المعلومات          رئيس شئون تكنولوجي ائبين ل اك ن أحدهم  ، ويستنتج الباحث من الشكل السابق أن هن
دمات اإل  ال الخ ة و لمج ة والفني ن   داري ئول ع ون مس تقلة  يك ر مس س دوائ ال  ، خم ر للمج واآلخ

اك مرآز آامل مجهز إلدارة      ، دائرتين مستقلتينويكون مسئول عن األآاديمي  ى هن وهذا يدل عل
ة       ره المختلف ذها من خالل دوائ ى تنفي ، شئون تكنولوجيا المعلومات له أهدافه وأسسه التى يسعى إل

ث أن إدارة  ظ الباح ا الح ئون      آم دة إدارة ش اص بوح ل خ ى آام زت مبن المية جه ة اإلس الجامع
  .وهذا يدل على أهمية هذه الوحدة في إدارة الجامعة وتطورها، تكنولوجيا المعلومات بالجامعة

ام               ا ع ك اإلدارة عمله دأت تل ى   ، م تحت مسمى مرآز الحاسوب    ١٩٩٧حيث ب وآانت أول
ة مهامه إنشاء وترآيب شبكة الحاسوب في     ك        ، الجامع ة في ذل ة القائم اني الجامع م توصيل مب وت

ا  ي وقته ة ف ات المتاح اف الضوئية وبأحدث التقني ل األلي ن آواب بكة م رًا للتطور ، الوقت بش ونظ
ى نجاح         ا المباشر عل ا المعلومات وتأثيره السريع والمستمر للتقنيات الحديثة ومجاالت تكنولوجي

  نائب الرئيس لشئون تكنولوجيا المعلومات

  مساعد نائب الرئيس لشئون تكنولوجيا المعلومات

 )الخدمات اإلدارية والفنية(

  المعلوماتمساعد نائب الرئيس لشئون تكنولوجيا 

 )المجال  األكاديمي(

دائرة الخدمات 

 الفنية

 قسم الشبكات والتعلم
 قسم العمليات

 قسم التجهيزات الفنية

جيات والنشر مدائرة البر

 اإللكتروني

دائرة صيانة 

 الحاسوب
 قسم صيانة الحاسوب

دائرة تنمية 

 المشاريع

 قسم حاضنة تكنولوجيا المعلومات

 قسم االستشارات والمشاريع

دائرة التكنولوجيا 

 التعليمية

التعليم دائرة 

 اإللكتروني

قسم أبحاث 

 وخدمات التعليم

 قسم الوسائط المتعددة
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ي ال    اديمي ف ل اإلداري واألآ ز العم ةوتمي تحداث     ، جامع رورة اس ة ض أت إدارة الجامع د ارت فق
  :سمات هذه الدائرةوفيما يلي ، م٢٠٠٤وإنشاء إدارة تكنولوجيا المعلومات وذلك في نهاية العام 

  : اأهدافه) أ
ا   "الهدف من إنشاء مرآز تكنولوجيا المعلومات وهو تحت مسمى              إدارة شئوون تكنولوجي

اذ الجامعة على  هو مساعدة إدارة" المعلومات ذها     إتخ ة تنفي رارات ونشرها ومتابع من خالل   ، الق
ي      اعدة ف ة للمس دالالت الالزم ديم ال اذتق ة    إتخ ل إدارة الجامع ن قب رارات م ى  ، الق افة إل باإلض

  )١( .التخطيط والتنفيذ واإلشراف على األعمال والمشاريع ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات
  :مها اهم) ب

 )٢( :إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية بتنفيذ المهام التالية تقوم           
 .إنجاز نظام العمل اإللكتروني للجامعة •

ة  • ة والمجتمعي ة األآاديمي الة الجامع م رس ات  ، دع د السياس تراتيجيات وتحدي ووضع االس
ة االستخدام والتوجيهات المس     ،المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ات   من ناحي تقبلية في الكلي

 .في الجامعة لكترونيةوالتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية لإلدارة اإلوالدوائر واألقسام 

والتي تشمل خدمات الشبكة      ،تقديم آافة الخدمات التقنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات   •
ة     ارات التقني ي واالستش دعم الفن يانة وال ات والص دمات    ،والبرمجي ذه الخ وفير ه وت

 .للموظفين والطلبة في الجامعة

وضع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للجامعة لتوظيف التكنولوجيا في المجال اإلداري   •
 .واألآاديمي

 .حوسبة األنظمة اإلدارية واألآاديمية المعمول بها في الجامعة •

 .المناسبةالمساهمة في تطوير العملية األآاديمية واإلدارية من خالل تقديم الحلول التقنية  •

ة     • ة بصورة آامل ة       ،أتمتة نظم العمل اإلدارية في الجامع ات مرآزي وفير قاعدة بيان ر ت عب
 .ومن خالل تصميم وتنفيذ التطبيقات الحاسوبية المختلفة

ق       ،تمثيل الجامعة في المؤتمرات ومع المؤسسات المختلفة • ك في المواضيع التي تتعل وذل
 .بتكنولوجيا المعلومات

ة المشترآة     تقديم االستشارا • ر الربحي ة وغي  ،ت للجهات الخارجية وتنفيذ المشاريع الربحي
 .وذلك بالتنسيق مع إدارة الجامعة

ا المعلومات    • ة  تطوير وتنفيذ وإدارة مشاريع البنية التحتية األساسية لتكنولوجي  ،في الجامع
 .وتوفير الخدمات المتعلقة بها

وذلك بتقديم الخبرات والخدمات في هذا  ،دعم رسالة الجامعة فيما يتعلق بالمجتمع المحلي •
 .المجال

ي • يم اإللكترون امج التعل ه برن م وتوجي يم  ،دع ة لتعظ ئون األآاديمي ع الش ك بالتنسيق م وذل
 .المنفعة لألآاديمين والطلبة

ة    ، جهة إدارة الجامعة والموظفين فيها منزيادة التفاعل بين  • ة من جه اديمين والطلب  واألآ
 .ثل البريد اإللكتروني وصفحات الويبأخرى عبر وسيط تفاعلي م

 .تنمية معارف ومهارات األآاديمين في مجال تكنولوجيا المعلومات •

ديو  ، المختبرات، توفير الخدمات األآاديمية المساعدة مثل المكتبة المرآزية • مؤتمرات الفي
 .وصفحات اإلنترنت الخاصة بالمدرسين والطلبة

                                     
  .٣ص، مرجع سابق، دليل تكنولوجيا المعلومات: الجامعة اإلسالمية (١)
المية     (٢) ة اإلس ي الجامع ات ف ا المعلوم ؤون تكنولوجي ازات اإلدارة  : إدارة ش اص بإنج ر خ ة ، تقري الجامع

  .٣ص، م٢٠٠٩، غزة، اإلسالمية
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و   • الل تط ن خ ة م ل خريجي الجامع م وتأهي ى  دع رص الحصول عل ين ف رامج تحس ير ب
 .العمل في المجاالت التقنية مثل برامج الحاضنة التكنولوجية وغيرها

ة والخدمات اإل         • رامج المختلف وفير الب ًا وت ة إلكتروني ة المختلف ع الجامع ة ربط مواق  لكتروني
 .للطلبة والعاملين وإدارة ودوائر الجامعة عن طريق اإلنترنت

 .عبر نظام معلوماتي شامل لكترونيةرة التقليدية إلى اإلدارة اإلالتحول الكامل من اإلدا •

  :مجاالت عملها ) ج

  :تعمل إدارة شؤون تكنولوجيا المعلومات في الجامعة اإلسالمية في عدة مجاالت هي          

يًا من    رة التعليم اإللكتروني لتصبح جزءاً  وذلك من خالل تطوير دائ :المجال األآاديمي • أساس
ة       ،األآاديمية في الجامعة العملية ا الحديث ى استخدام التكنولوجي اديمي عل ولتدريب الكادر األآ

ة  ة التعليمي ي العملي دمات اإل، ف وفير الخ ةوت وظفين لكتروني ة والم رم  ، للطلب ط ح ذلك رب وآ
الجامعة الرئيسي مع المواقع الجغرافية األخرى للجامعة بشبكة حاسوب متطورة توفر سهولة 

ال والم ن  االتص ات األم وفير متطلب ع ت ات م ادل المعلوم ة وتب ع الجامع ين مواق ارآة ب ش
ات  ذه المعلوم ي له اعدة    ، اإللكترون ة المس دمات األآاديمي وفير الخ وير وت ى تط افة إل باإلض

ائط اإل  تخدام الوس ةباس ات اإل  لكتروني ل المكتب ةمث ة   لكتروني وب الخدماتي رات الحاس ومختب
ا  ر اإل والبحثية والمؤتمرات واالجتماع ق صفحات إنترنت خاصة       نترنت ت عب ديو وخل والفي

 .بالطلبة والمدرسين ودوائر الجامعة المختلفة على موقع الجامعة

ال اإلداري  • ي إدارة      :المج دة ف ة المعتم ة واألآاديمي ة اإلداري ة األنظم بة وأتمت ك بحوس وذل
دائرة ال  : العملية اإلدارية واألآاديمية مثل برامج ة وشئون الموظفين    القبول والتسجيل وال مالي

ات    ، ودائرة اللوازم والمخازن وغيرها آذلك تقديم الخدمات اإلدارية المساعدة بتوظيف التقني
ديم     ،الحديثة في مجال إدارة المؤسسات    لكترونيةوالوسائط اإل ات إدارة المشاريع وتق آتطبيق

اذ الدراسات والخطط واإلحصاءات والبيانات الالزمة لدعم عملية  ر  إتخ ة  الق  ،ار بصورة دقيق
ا         ة بم ات اإلدارة المستخدمة في الجامع ة والتطبيق باإلضافة إلى تقييم وتطوير مستمر لألنظم

ة        وظفين وإدارة الجامع ين الم وجي ب ي والتكنول ل التقن تمرارية التواص من اس ة ، يض وتنمي
تراتيجي   ،مهارات اإلداريين عبر الدعم الفني المتواصل وورش العمل ة وأيضًا وضع خطة اس

ي إدارة         ة ف ة الحديث اليب التقني االت واألس ف المج ة توظي ن ناحي ل اإلداري م وير العم لتط
 .الجامعة وذلك بالتعاون مع الشئون اإلدارية واألقسام المختلفة في الجامعة

 )١( :حيث تقوم إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات بتقديم الخدمات التالية  :المجال الخدماتي •
  .المختلفة إلكترونيًا واقع الجامعةربط م -
دمات اإل   - ة والخ رامج المختلف وفير الب ةت ل لكتروني زين   : مث دمات تخ ي وخ د اإللكترون البري

 .للطلبة والعاملين عن طريق اإلنترنتوطباعة الملفات والبيانات 
 .تطوير أجهزة الحاسوب وملحقاتها وإدارة شبكة الحاسوب والخوادم الحاسوبية -
 .الشبكات وصيانة المختبرات وأجهزة الحواسيب الخاصة بالعاملينتقديم الخدمات الفنية في  -
فحات اإل    - ميم الص ل تص ي مث ر اإللكترون دمات النش وفير خ ةت ادر  لكتروني ة بالك الخاص

 .األآاديمي ونشرها على صفحة الجامعة
 .الدعم الفني للكادر األآاديمي واإلداري والطلبة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات -

                                     
  :الرجوع إلى يرجى (١)
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ا  - وير مج القوائم        تط ة آ ائل حديث ات ووس الل تقني ن خ ي م الن اإللكترون ال واإلع ل االتص
 .البريدية وتطبيقات االتصال على الشبكة

ال    :المجال التنموي • المجتمع واألعم ق ب اون      ، وهو المجال المتعل ال التع ى سبيل المث ا عل منه
ة في تكنول      ذ المشاريع المختلف ا المعلومات  مع المؤسسات المحلية والدولية من أجل تنفي  ،وجي

ل شرآة        ة مث ا في الجامع روع له ذلك   ، )Intel(وعقد االتفاقيات مع شرآات عالمية لفتح ف آ
ا المعلو ال تكنولوجي ي مج ارية ف ديم الخدمات االستش ةتق ة واإلقليمي ات للمؤسسات المحلي  ،م

 .وتوفير الدعم المادي للمشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في الجامعة
  :يا المعلومات ئر إدارة شئون تكنولوجدوا) د

ات              ا المعلوم ئون تكنولوجي ي إدارة ش ل ف ًا) ٣٦(يعم رئيس   ، موظف ب ال منهم نائ ن ض م
ذه اإلدارة    رأس ه ذي ي ات ال ا المعلوم ئون تكنولوجي ود إ  لش ع وج ب   م اعدين لنائ ن المس ين م ثن

ا المعلومات أحدمها لمجال الخدمات اإل      ة  الرئيس لشؤون تكنولوجي ة والفني واآلخر للمجال   ، داري
  )١( :وهي آالتالي  ،)١( رقم دوائر آما هو موضح بالشكل السابق) ٦(وتحتوي على ، األآاديمي

 :دائرة الخدمات الفنية  
ات                   ن اإلختراق ا م وب وحمايته بكة الحاس وير وإدارة ش ة بتط دمات الفني رة الخ وم دائ تق

فدائرة الخدمات  ، بط جميع أفرع الجامعة بشبكة الحاسوبوآذلك ر، ومراقبة آداء شبكة الحاسوب
رية        ن وس ى أم اظ عل ات والحف ن اإلختراق ة م ة األنظم ى حماي ل عل ي تعم ة الت ي الجه ة ه الفني

ات التخزين   ، البيانات وحمايتها باإلضافة إلى اإلشراف على نظم التشغيل وتطويرها والقيام بعملي
د      لكترونيةم الخدمات اإلوتقدي، اإلحتياطي للبيانات واستعادتها ة البري ل خدم للطلبة والموظفين مث

  .اإللكتروني واإلنترنت وحفظ بيانات المستخدمين وتوفير الدعم الفني للمستخدمين
د                       ى توسعة شبكة الحاسوب من خالل تمدي ة باإلشراف عل رة الخدمات الفني وم دائ آما تق

اط شبكة    ، الضرورية لذلك الشبكة في المباني الجديدة وترآيب الموزعات أو من خالل ترآيب نق
ة  اني القائم ي المب دة ف د    ، جدي ريع عن تمر والتصرف الس كل مس بكة بش ة الش ى مراقب ل عل وتعم

دعم الفني لمستخدمي        ، الحاجة لضمان عمل الشبكة على مدار الساعة  ديم ال ى تق ذا باإلضافة إل ه
ة  ا ال    ،الحاسوب في الجامع ة إدارة تكنولوجي حيث  ، معلومات مع مستخدمي الحاسوب    فهي واجه

وظفين  ي للم دعم الفن ديم ال دائرة بتق وم ال ل   ،تق تخدام األمث ي اإلس اعدتهم ف ن خالل مس زة م ألجه
والقضاء على  ،والعمل على حل المشاآل التي تواجه الموظف في استخدام البرمجيات ،الحاسوب

د     والرد على استفسار ،الفيروسات التي تصيب أجهزة المستخدمين ر البري ون أو عب ر التلف اتهم عب
ذلك  ، اإللكتروني أو باإلتصال عن بعد بجهاز حاسوب المستخدم من خالل برمجيات متخصصة آ
الهم        ديم  ، العمل على ايجاد البرمجيات المناسبة الجاهزة لمساعدة المستخدمين في انجاز أعم وتق

 .خدمات اإلشتراك باإلنترنت واإلشتراك بشبكة الحاسوب
 :برمجيات والنشر اإللكتروني دائرة ال 

ة             ة للعملي رامج الداعم وير الب اء وتط ي بإنش ر اإللكترون ات والنش رة البرمجي وم دائ تق
فالدائرة تقوم باإلشراف ، األآاديمية ولمساعدة الدوائر اإلدارية في انجاز وتقديم خدماتها إلكترونيًا

  :وتحتوي هذه الدائرة على قسمين هما ، لدائرةعلى قواعد البيانات الخاصة بالبرامج المنتجة في ا

                                     
  :الرجوع إلى  يرجى (١)
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ات - ١ م البرمجي وير   :قس م بتط وم القس ة   يق ة اإلداري اندة العملي ات لمس ات والتطبيق البرمجي
، ويقوم بتطوير برامج القبول والتسجيل، وذلك إلنجاز النظام اإللكتروني الشامل، واألآاديمية

ةو ةو، المالي ة واإلداري وازو، الشؤون األآاديمي ترياتالل ى ، م والمش وم باإلشراف عل ا يق آم
البرامج   ة ب ات الخاص د البيان ة     ،قواع ا برمج تخدام تكنولوجي ات باس وير البرمجي ذلك تط وآ

تاإل ة           ، نترن ام الجامع ع أقس ربط جمي ة ت ة متكامل ات مرآزي دة بيان ى قاع رف عل ا يش آم
د       ،ببعضها وفر الوقت والجه ة التي ت ام     ،وتوفر التقارير واإلحصائيات الالزم رز مه ومن أب

  :هذا القسم ما يلي 
ئون   - ة والش ي مختلف المجاالت األآاديمي ة وف ي الجامع ًا ف ا حالي ول به ة المعم ل األنظم تحلي

ة وإدارة القب  ة والمالي ة  اإلداري ات العام ة والعالق ئون الطلب جيل وش دف  ، ول والتس ك به وذل
  .تطويرها وترشيدها ورفع مستوى أداء العمل فيها

ى   - تنادًا إل ات         اس ع احتياج ب م ا يتناس ورة وبم دة المتط ة الجدي ميم األنظم تم تص ل ي التحالي
 .متطلبات العمل

 .القيام بدراسات تفصيلية بتصميم نماذج البيانات واألنظمة المعتمدة -
ه     - ا يتطلب تنفيذ األنظمة الجديدة وتحويل األعمال اليدوية إلى األداء اآللي باستخدام الحاسب وم

ة وتنظ راءات فني ن إج ةم ي الجامع ة ف ة، يمي ذه األنظم ة ه دة ، ومتابع ى قاع ًا عل ا مع وربطه
 .بيانات مرآزية

 .توفير اإلحصائيات الالزمة -
 .التأآد من سير قاعدة البيانات بطريقة سلسلة وضمان توافرها لجميع الدوائر -
ي  - ٢ ر اإللكترون م النش ث        :قس ن حي ت م ى اإلنترن ة عل ع الجامع ى موق م عل ذا القس رف ه يش

ي للصفحات اإلالتصميم ال ةفن ة   لكتروني دمات المقدم ذلك الخ ع وآ وير البرمجي للموق والتط
رين اديمي   ، للزائ ام األآ ى النظ رف عل ا يش رات    ، آم ة للنش اعدة الالزم وفير المس وم بت ويق

ة في إنشاء الصفحات اإل      ر الجامع ة التعريفية ومساندة آليات ودوائ ة  لكتروني ذلك  ، الالزم وآ
ال االتص    ة مج وير ومتابع القوائم       تط ة آ ائل حديث الل وس ن خ ي م الن اإللكترون ال واإلع

  :ومن أبرز مهام هذا القسم مايلي ، البريدية المتخصصة وتطبيقات الشبكة
  .اإلشراف على مزودات الويب الخاصة بالجامعة من حيث المحتوى وأمان البرمجيات -
 .وتحديثهوتطويره ، اإلشراف على موقع الجامعة والمواقع الفرعية المنبثقة منه -
 التأآد من االلتزام بضوابط النشر لدى المواقع الفرعية والشخصية المنبثقة عن موقع الجامعة -
 .الالزمة للكليات والدوائر المختلفة لكترونيةالمساعدة في عمل المواقع اإل -
 .توفير اإلحصائيات الالزمة حول موقع الجامعة -
  )١( .اإلشراف على المجموعات البريدية وخدمات الويب -

 :دائرة صيانة الحاسوب  
واد اإلدارة اإل            ة م ريعة لكاف يانة الس دمات الص وفير خ دفها ت ةوه ا  لكتروني وتكنولوجي

 :أما مهامها فهي ، وعمل التطوير والتحديث المستمر لها ورفع التوصيات المطلوبة، المعلومات
  .صيانة أجهزة الحاسوب وملحقاته من طابعات وشاشات ووحدات التخزين -
 .تحديث وتطوير األجهزة التقنية المستخدمة -
 .تحديد حاجات الدوائر والكليات -

                                     
  :الرجوع إلى  يرجى (١)

  .م٢٠٠٩ ،غزة،دليل تكنولوجيا المعلومات: الجامعة اإلسالمية -
 www.iugaza.edu.psموقع الجامعة اإلسالمية  -

  



٧٨ 

 .لها وضع المواصفات المناسبة لألجهزة المطلوبة وعمل الفحص الفني -
ات    - ة للمناقص يات الالزم ل التوص ة وعم رآات المعني ع الش زة م مانات األجه ة ض متابع

 .والممارسات المطروحة
 .بطاقة لكل جهاز عبر برنامج لهذا الغرضعمل الصيانة الوقائية وتوفير  -
أجهزة      - ة ب ات المتعلق ات والممارس وص المناقص ة بخص ة الجامع يات لرئاس ع التوص رف

 .الحاسوب وملحقاتها
رات            :قسم المختبرات • ى مختب ام عل وم باإلشراف الع رة الصيانة حيث يق وهو قسم ضمن دائ

رامج ال ل الب ة من حيث الصيانة وتنزي ي الجامع اقاتالحاسوب ف ذلك يعمل ، خاصة بالمس آ
رات    زة حاسوب المختب ة    ، على رفع التوصيات المتعلقة بتطوير أجه ولتحسين مستوى الخدم

ًا        ة إلكتروني لي للطلب جيل الفص ت والتس ة باإلنترن رات خاص تح مختب ل ف ة مث ة للطلب المقدم
 .وخالل فترة الدوام

 :دائرة تنمية المشاريع  
  :اريع من تتكون دائرة تنمية المش         

ا - ١ م حاضنة التكنولوجي تفادة من  :قس ات واالس ة العمل لتطوير التطبيق ان وبيئ وفر مك ي ت والت
رة   ، الطلبة المتفوقين الخريجين من خالل إنجاز مشاريع في مجال الحاسوب وفير خب وآذلك ت

  .لهؤالء الخريجين تؤهلهم للحصول على فرص عمل جيدة في السوق المحلي
و - ٢ ارات وتط م االستش اريعقس تم    :ير المش ي ي ة الت اريع التقني ذ المش إدارة وتنفي م ب وم القس ويق

ة ا للمؤسسات خارج الجامع ا للمؤسسات ، إنجازه ي مجال التكنولوجي ارات ف ديم االستش وتق
 .المحلية

 :دائرة التعليم اإللكتروني  
ا األآ                 ة لتطوير برامجه زة الرامي ة اإلسالمية بغ ا   انطالقَا من سياسة الجامع ة وربطه اديمي

زة     ، مع احتياجات المجتمع الفلسطيني ة اإلسالمية بغ تم انشاء دائرة التعليم اإللكتروني في الجامع
ام  ي ع ة      ،م٢٠٠١ف ي العملي وب واالتصاالت ف ا الحاس تخادم تكنولوجي هيل اس م وتس دف دع به
ة ى نسخ  ، التعليمي ي الحصول عل روع ف ذا المش اء ه ي بن ى ف ت الخطوات األول ث تمثل ن حي ة م
تاذ الجامعي     ،والذي يعد من أرقى بيئات التعلم اإلفتراضية، WebCT)(برنامج  يح لألس والتي تت

ذا       ، من إدارة محاضرته وتصميم مناهجه بشكل إلكتروني ة له ع الطلب ة وصول جمي وفر إمكاني وت
ات    بكة المعلوم الل ش ن خ اج م ام      ، المنه اد نظ ز باعتم دمات المرآ ورت خ ك تط د ذل وبع

)Moodle( ،     ة دورات التدريبي وبعدها توفير الخدمات الحديثة مثل بث المحاضرات المسجلة وال
ة اإلسال     ،للمدرسين في مجال تصميم المساقات ك قامت الجامع رة    وفي سبيل ذل ة في دائ مية ممثل

ي في          التعليم اإللك يم اإللكترون اليب وطرق التعل ل أس تروني بإعداد وصياغة خطة طموحة لتفعي
م ، الجامعة زة             وقد ت ة من أجه داد آافي زة بأع ي المجه ة ومعامل الحاسب اآلل ة التحتي ز البني تجهي

ا   ي وملحقاته ذا           ، الحاسب اآلل ة احتياجات ه ة لمقابل م دعم وتطوير الشبكة الرئيسية للجامع ا ت آم
روع نظ، المش زات وال وفير التجهي يم  موت ة التعل ة إلدارة عملي وبية الالزم رامج الحاس والب
ي ارات الحاسوب  باإل، اإللكترون ل وتطوير مه ا لتفعي ة وطالبه اتذة الجامع دريب أس ى ت ضافة إل
  )١( .ة العنكبوتية والبريد اإللكترونييمالشبكة العال واستغالل

 )٢( :تهدف دائرة التعليم اإللكتروني بالجامعة اإلسالمية إلى  :أهداف الدائرة  •
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ذا  توظيف استخدام التكنولوجيا في التعليم الجامعي وتوفير األ - ١ جهزة واألدوات الالزمة لدعم ه
  .االتجاه في الجامعة

اتهم    - ٢ ام بواجب تزويد أعضاء الهيئة التدريسية بالمهارات والكفاءات التقنية التي تساعد على القي
 .بشكل فعال

 .تطوير أساليب وأدوات العملية التعليمية وذلك من خالل استخدام أدوات تكنولوجية حديثة - ٣
 .التقنية الالزمة لتحسين مستوى التحصيل العلمي واألآاديمي تزويد الطالب بالمهارات - ٤
 .إدارة التعليم والتدريب اإللكتروني - ٥
 .تقديم الدعم المستمر لمنتسبي الجامعة لإلفادة من خدمات التعليم والتدريب اإللكتروني - ٦
ة       - ٧ رامج التعليمي ع الب ي جمي ة ف ودة النوعي ة لضمان الج ى وضع الضوابط الالزم ل عل العم

 .ريبية التي تقدمها الدائرةوالتد
 .التتنسيق مع الجهات داخل وخارج الجامعة - ٨
 .توطيد العالقة مع الجامعات والمؤسسات العربية واألجنبية ذات العالقة - ٩
ة  -١٠ العمل على تحقيق أهداف الجامعة وتوجهاتها في التعليم اإللكتروني وإعداد البرامج التقويمي

  .اطات الدائرةالمناسبة لمراجعة وتصحيح أعمال ونش
ة        -١١ ة المرعي ايير العالمي واءم مع المع ا يت وضع الخطط اإلستراتيجية لتطوير أنشطة الدائرة بم

  .في ذلك
  .وضع الخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالجامعة -١٢
ا لإل  -١٣ ة وتحليله ات الالزم ع البيان بة لجم ات المناس ويم تطوير األدوات واآللي ي تق ا ف ادة منه ف

 .أعمال الدائرة وتدعيم تجربتها العلمية واألآاديمية

 :إنجازات الدائرة •
ى   ، التعليمية في عصر التكنولوجيا قامت الدائرة بإنجازات عديدة تدعم العملية          باإلضافة إل

ة   ونفرنس  (توفير خدمة المؤتمرات المرئي ديو آ ا من    ، )الفي ة وغيره دورات التدريبي الخدمات   وال
  )١( :ومن أهم هذه اإلنجازات ، األخرى

 . )(WebCTتوفير برامج أنظمة إدارة التعليمة اإللكتروني مثل  - ١
تعلم اإلفتراضية اإل    - ٢ ة ال ة إنشاء بيئ يم      ، )Moodle( لكتروني دعيم التعل ي لت ع إلكترون وهو موق

  .والتعلم عن طريق الحاسوب من خالل شبكة اإلنترنت
دربين    - ٣ ن الم ق م ل فري تخدام وإدارة بر   تأهي ي اس ين ف و  WebCT)(ي امجنالمتخصص

Moodel).( 
وفر  إنجاز خدمة المؤتمرات المرئي - ٤ ة التواصل بالصوت     ة التفاعلية عبر الويب والتي ت إمكاني

ا  ، مع إمكانية عرض شرائح البور بوينت، والصورة بين المستخدمين وملفات الوثائق وغيره
نية تحميل الملفات وتبادلها بين المستخدمين والتفاعل  باإلضافة إلى إمكا، من األنواع األخرى

  .الحي بينهم
ر اإلنترنت      - ٥ ديو عب ة بث الفي ة        ، إنجاز خدم ذه الخدم ر ه ك بغرض نشر المحاضرات عب وذل

ة والمحاضرات       ، على شكل ملفات فيديو ات التعليمي ة في أرشفة الملف حيث تساعد هذه الخدم
 .واألنشطة وإتاحتها للجمهور

 .ات األساتذة من خالل تدريبهم في مجال استخدام التكنولوجيا في التعليمتطوير مهار - ٦
 .تدريب مئات الطالب والطالبات على استخدام برامج التعليم اإللكتروني - ٧
 .WebCT)(من خالل  اإلكترونيًا ونشره ًامساق )١٦٠(تصميم  - ٨
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 .تجهيز مختبرات حاسوب الستخدامها في التعليم اإللكتروني خاصة - ٩
د العدي  -١٠ تخدام       عق ة اس ز ثقاف دف تعزي رات به ؤتمرات والمحاض ات والم ن الورش د م

 .التكنولوجيا في التعليم وتدريب األساتذة على تصميم مساقاتهم على الشبكة
 .تقديم العديد من المشاريع لتمويل عمليات التطوير وتكوين البينة التحتية للتعليم اإللكتروني -١١
 .وعالمية تتعلق بالتعليم اإللكتروني المشارآة في عدة مؤتمرات ولقاءات عربية -١٢
  :في الجامعة اإلسالمية  لكترونيةتطبيقات اإلدارة اإل* 

المية       ة اإلس ي الجامع ة ف راءات اإلداري بة اإلج روع حوس ر مش ر  ، يعتب روع األآث المش
ي التحول نحو اإلدارة اإل ة ف دى الجامع ًا ل ةطموح اقي ، لكتروني ع ب ة م ة مقارن ر حداث و األآث وه

  )١( .قطاع غزة جامعات
  )٢( :التي قد قامت بها أو تقوم بها  الجامعة اإلسالمية ما يلي لكترونيةومن أهم تطبيقات اإلدارة اإل

ى        هناك مشروع - ة إل ر الجامع ع دوائ ر جمي ر طموح لتغيي ة  دوائ ا مع إدارة   ، إلكتروني وربطه
ة رائي، الجامع داء اإلس دم المشروع بسبب ظروف اإلعت ي تق أخير ف د حصل ت حرب ( ليوق

ا    ، األخير والحصار )م٢٠٠٨على غزة  ا فيه ع اإلدارات بم علمًا بأن هذا المشروع يخدم جمي
  .دائرة شئون الموظفين

ذ  ، تم انجاز تحليل النظام للمشروع - ة للتنفي ًا أن  ، وجاري العمل على إعداد البرامج الالزم علم
ري  وارد البش ائف إدارة الم بعض وظ ق ب ا يتعل ًال فيم اهز فع ها ج ار بعض ًا وج ة إلكتروني

تخدامه الت اإل  ، اس ام المراس ل نظ ةمث راف ، لكتروني ور واالنص تقطاب ، الحض االس
 .تقديم طلبات التوظيف إلكترونيًا ونظام تقييم األداء اإللكتروني، اإللكتروني

ًا   ، مازالت قضية التوقيع اإللكتروني غير معتمدة في الجامعة حتى اآلن - وهو ما قد يشكل عائق
 .لكترونيةول بشكل آامل لإلدارة اإلأمام التح

ة             - وارد المالي نقص الم ال المشروع نتيجة ل ة إلآم ات البشرية الالزم هناك نقص في اإلمكاني
 .لدى الجامعة بسبب ظروف الحصار التي يعاني منها قطاع غزة

ايير الجودة التي وضعتها وزارة          - ة الجاهزة مع مع ة األنظم تشرف دائرة الجودة على مطابق
اليالتربي يم الع وير    ، ة والتعل ل التط ي مراح ات ف ا المعلوم دائرة تكنولوجي ائح ل دم النص وتق
 .والتنفيذ

ا المعلومات   يتم التعاون والتنسيق مع دائرة شئون الموظفين ومع وحدة إدارة ش - ئون تكنولوجي
 .لنظام متكامل إلدارة الموارد البشرية في الجامعة إلكترونيًاللوصول 

دوائر المختل - وم ال اتق ة لعمله رامج مالئم ة بطلب ب ك ، ف ين تل ذا الخصوص ب تم التنسيق به وي
 .الدوائر ودائرة الجودة ودائرة إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات

 .تنفيذه ى تتالئم مع ضخامة المشروع المزمعحت، تم إنشاء دائرة أمن المعلومات حديثًا -
ة نظر مخ         - ر من وجه دات تعتب زات ومع ة من تجهي ا المعلومات    البنية التحتي تصي تكنولوجي

 .آافية لتنفيذ هذا المشروع
 .توفير إمكانيات التعلم اإللكتروني والتدريب اإللكتروني في الجامعة -
ق           - ن طري وظفين ع ة للم ة وتعليمي رامج تدريبي ر ب ي بنش يم اإللكترون رة التعل ود دائ تق

)(Moodel. 
 .روعيوجد توجيه لالستعانة بالمصادر الخارجية في بعض مراحل المش -
ار  - ن تج تفادة م ق اإلدارة    باالس ة وتطبي راءات اإلداري بة اإلج ي حوس رى ف ات األخ الجامع

 .لكترونيةاإل

                                     
   za.edu.ps/ara/it/BPM.aspwww.iuga) ٢٣/٤/٢٠١١(، موقع الجامعة اإلسالمية )١(

ة (٢) و أمون ة  : يوسف أب طينية النظامي ات الفلس ي الجامع ا ف رية إلكتروني وارد البش ع إدارة الم م إدارة ، واق قس
  .١٢٦-١٢٤ص ص ، م٢٠٠٩، غزة، الجامعة اإلسالمية، األعمال
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ة أنشأت في قطاع غزة          دم جامع ة اإلسالمية أق ، من خالل ما سبق يالحظ الباحث أن الجامع
معة في  المشروع األآثر طموحًا لدى الجا، وبالتالي يعتبر مشروع حوسبة اإلجراءات اإلدارية بها

ة و اإلدارة اإللكتروني ول نح اقي   ، التح ع ب ة م ة والتكنولوجي ة التقني ن الناحي ة م ر حداث و األآث وه
م استحداث منصب بمسمى          ، الجامعات قيد الدراسة  ة ت دى إدارة الجامع ذه المشروع ل ة ه وألهمي

التخطيط وا  ، لشؤون تكنولوجيا المعلومات –رئيس الجامعة  -نائب الرئيس  وم ب إلشراف  والذي يق
ة مع    وتطوير تكنولوجيا المعلومات وتوفير التقارير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لرئاسة الجامع

  .وجود اثنين من المساعدين لنائب الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات

  :جامعة األزهر  -٢
ر الفلسطينية آمؤسسة       ١/٩/١٩٩١أنشئت جامعة األزهر في     ة التحري رار من منظم م بق

طيني  لل عب الفلس ات الش ي طموح الي تلب يم الع ة ، تعل اء الجامع س أمن ا مجل ي ، ويشرف عليه وه
المية    ة االس د الجامع يس بع ث التأس ن حي اع م ي القط ة ف ة الثاني ي  ، الجامع ات ف دد الكلي غ ع ويبل

ة   الجامعة  ة عشر آلي الي    ثالث ى النحو الت م واألسنان     – الطب : (عل الهندسة   - الصيدلة  -طب الف
ة   - جيا المعلومات تكنولوو ة والبيئي وم الزراعي وم   – العل ة     -العل ة التطبيقي وم الطبي االقتصاد   -العل

ة درجة الماجستير في     ، )الشريعة - الحقوق – اآلداب – التربية – والعلوم اإلدارية وتمنح الجامع
  . حصاءاإل، التجارة، الزراعة، الكيمياء، الحقوق، األداب، العلوم، التربية: التخصصات التالية

الم الخارجي من خالل شبكة اإل      ة لتوصيل      ،نترنت أما في مجال االتصال بالع د عملت الجامع فق
ى الخارج     ا إل ا ومعلوماته ل          ،بياناته ة من معلومات سواء آانت في حق د الطلب ا يفي ذلك آل م وآ

رى   ور األخ درجات أو األم ن ال تعالم ع ذا    ، االس ي ه ات ف وفير اإلمكاني ة بت ت الجامع ث قام حي
ال د و، المج نة ق ر س ة األزه ات تحت مسمى   ،م٢٠٠١أنشئت جامع ا المعلوم ز تكنولوجي  "مرآ

ا المعلومات في    "  وحدة تكنولوجيا المعلومات بهدف وضع الخطط إلدارة آل ما يتعلق بتكنولوجي
  )١( .الجامعة

  :شئون تكنولوجيا المعلومات  وحدة* 
ة        ي الجامع ات ف ا المعلوم دة تكنولوجي ت وح ي تأسس م   م٦/٢/٢٠٠١ف رار إداري رق بق

ات     ) ٧/٢٠٠١( ا المعلومات في آلي لتضع الخطط واآلليات العلمية إلدارة آل ما يتعلق بتكنولوجي
ة          ، الجامعة ودوائرها ا في الجامع زة الحاسوب وتوابعه ة صيانة وتطوير أجه ذا يشمل متابع ، وه

ة    وآذلك، وآذلك اإلشراف على حوسبة آافة األعمال اإلدارية بالجامعة ر الجامع آافة أقسام ودوائ
وير صفحة اإل توتط ا نترن ي   ، ومتابعته ين ف ة لإلداري دورات التدريبي د ال ى عق ذا باإلضافة إل ه

  .ونيرلكتوالبريد اإل نترنتوتوفير خدمة اإل، الجامعة بما يتوافق وطبيعة عملهم
ا يقرب من       ى م از حاسوب موزعة    )٥٠٠(آما تشرف وحدة تكنولوجيا المعلومات عل ى   جه عل

  )٢( .إدارات آليات ودوائر الجامعة
  : اأهدافه) أ

ر    ة األزه ل جامع ى جع ات إل ا المعوم دة تكنولوجي اء  -تهدف وح ى االآتف ادرة عل زة ق غ
  )٣( :جية فيرالذاتي واالستغناء عن المصادر الخا

                                     
  http://www.alazhar.edu.ps/arabic)    ١/٥/٢٠١١(موقع جامعة األزهر  )١(
)٢(ww.alazhar.edu.ps/arabic/Centers/Information_Technology_Unit/ITU.htm http://w  

  )٥/٥/٢٠١١(تاريخ الدخول إلى الموقع        
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ات      - ١ ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ا ف ى متطلباته ل عل ة والعم ات الجامع د احتياج تحدي
  .واالتصاالت

ز وال   - ٢ اء المراآ الل إنش ن خ االت م ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي رات اس مختب
 .تها وتطويرهاوالشبكات الحاسوبية وصيان

ة       - ٣ ة واألآاديمي ة واإلنتاجي ال اإلداري ع األعم إنشاء أنظمة برمجية وتطويرها وحوسبة جمي
 .في الجامعة

 .يا الحاسوب واالتصاالتتطوير العاملين في الجامعة وتدريبهم على استخدام تكنولوج - ٤
من خالل    ،في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خدمة المجتمع المحلي وتطويره  - ٥

 .إعداد الخطط التدريبية وتقديم الخدمات واإلستشارات بالتنسيق مع دائرة التعليم المستمر
  :مها اهم) ب

ة يترتب علي   ى الجامع ات إل ا المعلوم ال تكنولوجي ى إدخ دة إن العمل عل ارات عدي ه اعتب
، ر مستمر وسريعمجال تكنولوجيا المعلومات في تطووال سيما أن  ،مادية إدارية وخطط مستقبلية

رات      تكنولوجيا المعلومات دورًا رئيس  ومن هنا فإن على وحدة ى استخدام مختب ًا في اإلشراف عل
ب     الل الش ن خ ا م ا وربطه يانتها وتطويره ة ص زة اإلدارات ومتابع وب وأجه ة الحاس كة المرآزي

ل من اليونسكو بأحدث المواصفات     ، للجامعة ك   ، والتي تم إنشاؤها بتموي ى ذل اك  ، باإلضافة إل هن
  )١( :مهام أخرى عديدة مثل

ة           - ١ ر الجامع ام ودوائ ادات وأقس ذ إنشاء شبكة في آل عم واإلشراف   ،وضع الخطط وتنفي
اً    ة مع ى     عليها فنيًا وربط هذه الشبكات مع بعض بحيث تشكل في النهاي ة عل شبكة متكامل

  .مستوى الجامعة
ة        - ٢ ة آامل ى الجامع ا إل ة اإلنترنت وإدخاله ديم خدم ة      ،العمل على تق بحيث تشمل في النهاي

ذاتها ووأن تصبح الجامعة مزودة بخدمة إنترنت مدعومة  ،إدارة الذاتية للجامعة  ،مستقلة ب
ا والمجتمع    والبريد اإللكتروني لكوادرها اإلدارية والتعل تقدم خدمة اإلنترنت ة وطالبه يمي

ي تخدام      ،المحل ة االس ى آيفي دريب عل ي والت دم العلم ة التق ن متابع ك م ل ذل زم آ ا يل وم
ة اإل  ل صفحة الجامع ى عم ن اإلنترنت واإلشراف عل تفادة م ةواالس ا  لكتروني وتطويره

 .وإدخال الجامعة ومعلوماتها على اإلنترنت بطريقة تفاعلية
ة   وضع خطط في مجال حوسبة آافة ا - ٣ ة المختلف ة والمالي ى    ،ألعمال اإلداري واإلشراف عل

ة  ذلك صيانة   ، تنفيذها من خالل تطوير أنظمة محوسبة حسب ما تقتضيه حاجة الجامع وآ
 .األنظمة الموجودة وتطويرها

وظفين      - ٤ مل الم ة يش ات للجامع ك معلوم اء بن ة، إنش ة ، الطلب رامج األآاديمي ط ، الب الخط
 .يرهاوالمناهج والمقررات وغ، الدراسية

ة في مجال الحاسوب         - ٥ د دورات تدريبي يم المستمر لعق دائرة التعل  ،توفير الوقت المناسب ل
 .وترشيح مدربين لإلشراف على هذه الدورات

ة   - ٦ رات الحاسوب بالجامع ة مختب ي آاف ودة ف زة الموج ى صيانة األجه راف عل ن  ،اإلش م
 .خالل قسم الصيانة لوحدة تكنولوجيا المعلومات

ة         تحديد مواصفات ال - ٧ ر الجامع ع دوائ رابط جمي د ت تالئم مع بعضها عن برامج المحوسبة لت
 .من خالل الشبكة المرآزية

ة توفير خدمة اإلنترنت  - ٨ رات      ،من خالل اشتراك واحد لكل الجامع ة المختب ه آاف تعمل علي
 .والمراآز من خالل الشبكة المرآزية

                                     
  :يرجى الرجوع إلى (١)

  .١٣٠ص، مرجع سابق: يوسف أبو أمونة -
  .٨٩-٨٨ص، مرجع سابق: صبري أبو سبت -
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 :وضع الخطط في مجال حوسبة الشؤون األآاديمية بما فيها - ٩
  .التعلمية م الحاسوب في إدارة العملية التلعيميةاستخدا -
واد          - ذاتي من خالل نشر المحاضرات والم تعلم ال يم وال استخدام الحاسوب في التعل

 .نترنتالتعليمية على موقع الجامعة على اإل
 .التعلمية استخدام الوسائط التعليمية وإدخالها في العملية التعليمية -
ة    صفو إنشاء وتطوير وتطبيق فكرة ال - ر  ف اإلفتراضية لمساعدة الطلب ادرين  الغي ق

 .من الوصول إلى الجامعة
ى       -١٠ ة عل ع الجامع ى موق تأسيس نظام مكتبي محوسب لمكتبة الجامعة المرآزية ونشره عل

  .اإلنترنت
  :مجاالت عملها ) ج

  )١( :في عدة مجاالت هي  األزهرجامعة تكنولوجيا المعلومات في وحدة تعمل 

اديمي • ال األآ ى    : المج اديمي عل ادر األآ دريب الك ى ت ات عل ا المعلوم دة تكنولوجي ل وح تعم
ة ة التعليمي ي العملي ة ف ا الحديث تخدام التكنولوجي ل ، اس ة مث دمات األآاديمي ذلك تطوير الخ وآ

 .لكترونيةالمكتبات اإل

ال اإلداري • ة إلدارة       :المج ة اإلداري بة األنظم ى حوس ات عل ا المعلوم دة تكنولوجي ل وح تعم
رامج    العملي ل ب ة مث ة واألآاديمي ة  : ة اإلداري دائرة المالي رامج شئون الطالب   ، ال امج  ، وب وبرن

 .وبرامج التحاليل الطبية وغيرها، وبرامج المكتبة المرآزية، دائرة اللوازم والمشتريات

زة الحاسوب          :المجال الخدماتي • ديم خدمات تطوير أجه ا المعلومات بتق تقوم وحدة تكنولوجي
وفي  ا وت زة  وملحقاته ذه األجه يانة له دمات الص دمات اإل ، ر خ وفير خ توت د  نترن والبري

 .اإللكتروني للطلبة والموظفين
  :شئون تكنولوجيا المعلومات  أقسام وحدة) د

ًأ و  )١٤(يعمل في وحدة تكنولوجيا المعلومات في جامعة األزهر          ذه ال تتكون  موظف وحدة   ه
  :التالي) ٢(رقم  الشكلة يوضحها من خمسة أقسام رئيس

  

  
  )٢(شكل 

  جامعة األزهر -المخطط اإلداري لوحدة تكنولوجيا المعلومات
  )gaza.edu-http://www.alazhar)  ١٥/٥/٢٠١١(موقع جامعة األزهر / المصدر(

  

                                     
  .٥٩ص، مرجع سابق: يصالح المصر (١)

 جةقسم البرم
 النظم وتحليل

 قسم الشبكات قسم اإلنترنت قسم الصيانة قسم التدريب

 رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات
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وي       يالحظ الباحث من الشكل السابق أن وحدة ة األزهر تحت ا المعلومات بجامع تكنولوجي
مناسبة لتساعدهم في    على خمس أقسام فرعية تشترك فيما بينها لدعم إدارة الجامعة بالمعلومات ال

 :وهذه األقسام هي، القرارات اإلدارية إتخاذ
 : قسم البرمجة وتحليل النظم 

يعمل بعقد مؤقت أو من  ًاويمكن أن يضم طاقم ،يضم هذا القسم عددًا من متخصصي البرمجة
  :لوظائف التاليةالذي يناط بهم لخالل تكليف حسب المشروع 

دة           - ١ ل وح ن قب ام م ل النظ اد تحلي م اعتم رة ث ادة ودائ ل عم ل لك ات العم ل بيان ة وتحلي دراس
  .تكنولوجيا المعلومات

 .إنتاج وتصميم برامج لحوسبة دوائر الجامعة واالستغناء عن شراء برامج من الخارج -٢
ة           متابع -٣ ة اإلداري ا حسب تطور األنظم دة وتطويره امج المع ى البرن دريب المستخدمين عل ة ت

 .واللوائح األآاديمية واألنظمة المالية التي تفرضها سياسة الجامعة
 :قسم الشبكات  

ة بشبكة    وربط دوا، ية للجامعةيقوم هذا القسم بتجهيز وتطوير الشبكة الداخل ام الجامع ئر وأقس
ات مرآز دة بيان دةوقاع ة واح زة    ، ي بكة وأجه يانة الش ت وص زة باإلنترن ط األجه ذلك رب وآ

  .الخادم
 :قسم اإلنترنت والنشر اإللكتروني  

ى تصميم وتحديث و    و، ويتولى هذا القسم مسؤولية إدارة خادمات الويب تطوير  اإلشراف عل
ة ع الجامع تمرار موق ت، بإس ة اإلنترن وفير خدم ى ت ل عل ن ، ويعم ة م ة المتاح ط األنظم ورب

ي للطالب      ة آالتسجيل اإللكترون ة الجامع ة  ، خالل بواب ي  ، وخدمات الطلب د اإللكترون ، والبري
ة ) طلبة وموظفين(وعمل حسابات لمستخدمي الحاسوب  ،)SMS(وخدمة   على شبكة الجامع

  .وغيرها من األنظمة
 :قسم التدريب  

تخدام ت   ى اس ة عل وظفي الجامع املين وم دريب الع ؤولية ت م مس ذا القس اط به ا ين كنولوجي
ة      ،المعلومات واستخدام الحاسوب ه الجامع ة علي وظيفي التقني المقبل من   ،بما يخدم التطور ال

ة   وظفي الجامع ة لم دورات المجاني د ال الل عق كرتارية   ،خ اقم الس رات وط ي المختب دًء بفني ب
و  ومدراء الدوائ ،والمحاضريين والمعيديين ة والقب ل ر ورؤساء األقسام وموظفي الدائرة المالي

  .والتسجيل والعاملين في المكتبة وذلك آل حسب احتياجه في موقع عمله
 :قسم الصيانة  

  :يضم هذا القسم عددًا من فنيي الصيانة يناط بهم الوظائف التالية
ل   - ١ راف الكام ة (اإلش يانة ومتابع دات      ) ص زة والمع ة األجه ى آاف ة عل ة الفني ن الناحي م

  .الموجودة في الجامعة آكل
 .وملحقاتها لكترونيةالفنية الحتياجات الجامعة فيما يتعلق باألجهزة اإلوضع المواصفات  - ٢
از في    - ٣ حصر األجهزة الموجودة في الجامعة من خالل برنامج محوسب يتيح تتبع آل جه

 .الجامعة
وائم         - ٤ داد ق زة من خالل إع توفير جميع المواد المستهلكة الالزمة الستمرارية عمل األجه

 .لمشترياتبالمطلوب وتقديمها لدائرة ا
ى متابع  - ٥ ة   الحرص عل ة مدروس ة تقني ة بطريق زة الجامع ع أجه ديث جمي وير وتح  ،ة تط

ى ال  ار الوقت المناسب حت ا الحاسوب واختي ي تكنولوجي ع التطور السريع ف لتتماشى م
 .يكلف الجامعة أعباء مالية غير ضرورية
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  : زهرفي جامعة األ لكترونيةتطبيقات اإلدارة اإل* 

  )١( :بها في التالي لكترونيةور الذي شهدته جامعة األزهر في تطبيق اإلدارة اإليمكن تلخيص التط
ة       قام قسم البرمجة بحوسبة  - ١ ة اليدوي د من اإلجراءات اإلداري ل العدي العديد من األنظمة وتحوي

ل بة مث ى المحوس ول والتسجيل: إل ة، القب ئون اإلداري امج الش ة ، وبرن دائرة المالي امج ال وبرن
ئون  رامج ش تريات، الطالبوب وازم والمش رة الل امج دائ ة، وبرن ة المرآزي امج المكتب ، وبرن

  .حيث استخدمت أنظمة أوراآل وفيجوال بيسك إلنتاج هذه البرمجيات
بعضها يعمل من خالل      ،من األداء  ألجهزة لتكون آلها على مستوى عالتطوير جميع هذه ا - ٢

دائرة الما    جيل وال ول والتس ادة القب ل عم ة مث بكة محلي ة واإلدارة   ش ئون الطلب ادة ش ة وعم لي
ة اف   ، الجامعي ا األلي ى تكنولوجي د عل ة تعتم بكة مرآزي ة بش بكات المحلي م توصيل الش د ت وق
ى الهدف المنشود        ،الضوئية ا للوصول إل وتتولى وحدة تكنولوجيا المعلومات اإلشراف عليه

 .منها
رامج محوسبة    - ٣ ديم خدماتها     حوسبة األعمال اإلدارية بالجامعة تعمل من خالل ب ى تق تهدف إل

 .للحصول على التقارير واإلحصائيات المختلفة ،في حدود الدائرة
ات باإل   - ٤ ادات الكلي ات الطالب      ، نترنت تم بناء شبكة لربط عم ى قاعدة بيان دخول إل ، لتسهيل ال

 .نترنتادة القبول والتسجيل على شبكة اإلآما تم نشر بيانات الطلبة في عم
دة خطط ط  - ٥ دى الوح وفر ل ول    يت ي التح ة ف ات إدارة الجامع بب توجه ة بس ر مكتمل ة غي موح

إلدارة اإل ي ل دريجي الجزئ ةالت ق  ، لكتروني ى مشروع لتطبي ًا عل ل حالي دة تعم ث أن الوح حي
 .للمراسالت لكترونيةنظام األرشفة اإل

إلدارة           - ٦ ل ل ام آام ق نظ ى تطبي ادرة عل ة الق ة والفني ات البرمجي دة اإلمكاني دى الوح وفر ل يت
 .ونيةلكتراإل

رتبط مع     يتوفر لدى دائرة شئون الموظفين نظام متكامل ألنظمة م - ٧ وارد البشرية م علومات الم
 .للحصول على أنظمة خدمة الموظفين الذاتية للموظفين ،بوابة الجامعة

ي وجود نظام مراسالت  - ٨ ا        إلكترون ل وحدة تكنولوجي ي مصمم من قب د  ، معلومات الداخل وبري
 .إلكتروني خاص بالجامعة

 .اد الوحدة لالستقطاب اإللكتروني عن طريق بوابة الجامعةاعتم - ٩
 .توفير إمكانيات التعلم والتدريب اإللكتروني والمؤتمرات المرئية -١٠
 .)SMS(توفير خدمة  -١١
ة إ  -١٢ ديم خدم وب      تق زة حاس ون أجه ن يمتلك ة لم وظفي الجامع الب وم لكي لط ت الس نترن

ى التشبيك بواسطة       ، محمولة اد عل يقلل من االعتم ا س ر    وهو مم ل بشكل آبي ويعطي  ، الكواب
ة بكة واإلنترنت داخل الجامع تخدام الش ة الس ى ، مرون ى تخفيف الضغط عل يعمل عل ا س آم

 .مراآز الحاسوب وخاصة في فترات التسجيل للمواد الدراسية
ا  -١٣ ًا أم ل عائق ي تمث ع اإللكترون كلة التوقي ت مش ى اإلدارة  ممازال ل إل ول الكام التح

ا     ، كلة التي تواجهها الجامعة اإلسالميةوهي نفس المش، لكترونيةاإل ى حاجته ك إل ود ذل وقد يع
 .لتشريع قانوني بالدرجة األولي

                                     
  :يرجى الرجوع إلي  (١)

  .٩١-٩٢ص ص، مرجع سابق: صبري فايق أبو سبت -
  .١٣٢ص ، مرجع سابق: يوسف أبو أمونة -
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إلدارة اإل   ، مازالت الوحدة في بدايات عملها -١٤ ة ولديها رؤية طموحة نحو التوجه ل ، لكتروني
ة  ، ونظرًا لوجود عوائق إدارية دى إدارة الجامع د يشكل     ، ومتطلبات أآثر أولولية ل ك ق إن ذل ف

 .لكترونيةائقًا في التوجه بشكل آامل نحو اإلدارة اإلع
ة        -١٥ ة الطلي ة بشكل أساسي لفئ ي وهي موجه ى   ، توفر خدمات التعليم اإللكترون وي عل وتحت

جيل     ول والتس ات القب ل عملي ية مث دمات أساس درجات  ، خ ى ال الع عل ع  ، اإلط ل م والتراس
 .المحاضرين

ات بجا  ا المعلوم دة تكنولوجي تنتج الباحث أن وح ة   يس ة الفني ن الناحي ر صغيرة م ة األزه مع
ة ات  ، واإلداري ا المعلوم ز تكنولوجي ة بمرآ الميةمقارن ة اإلس ي الجامع ى  ، ف ل عل ا تعم ث أنه حي

ات ا المعلوم ة لتكنولوجي وفير الخدمات الفني ذا ، ت ى تطوير ه دة عل ة تعمل جاه ن إدارة الجامع لك
  .لتي رسمتها إدارة الجامعة لهالمرآز بها وذلك من خالل عرض ألهداف وأهمية والمهام ا

  :جامعة األقصى  -٣
ام     ي الع ين ف د للمعلم ة آمعه دأت الجامع ة المصرية م١٩٥٥ب ي ، تحت إدارة الحكوم وف

ة  تطور المعهد إلى آلية عرف ١٩٩١مالعام  ة الحكومي التي أخذت في التطور في       ،ت بكلية التربي
اتذتها وعدد طال     ة وأس امها العلمي ا خططها الدراسية وأقس ام      ،به ى أن أصبحت في الع  م٢٠٠١إل
يم ة والتعل ا وزارة التريب ة تشرف عليه ة حكومي ة اآلن ، جامع انوتضم الجامع ة  يثم ات علمي آلي

الوريوس    ي   تمنح درجة البك اً  في سبع وثالث ًا أآاديمي ة مجتمع األقصى   ( وهي  ن برنامج ة  ، آلي آلي
ة   ،آلية اإلعالم، آلية التربية، األداب والعلوم اإلنسانية وم التطبيقي ة   ، آلية العل ون الجميل ة الفن ، آلي

ة والرياضية ة البدني ة التربي ة، آلي وم اإلداري ة العل ي  )١( ،)آلي ديلوم المهن ة ال نح درج ا تم ا أنه آم
تمر  يم المس ادة التعل دمها عم رامج تق ي ست ب ي  ، المتخصص ف نح ف رامج تم الث ب ى ث إضافة إل

ة مجتمع األقصى للدراسات المتوسطة     الجامعة درجة الدبلوم المتوسط من خالل آل ا يوجد   ، ي آم
ي تخصصات      دآتوراه ف تير وال ي الماجس نح درجت ا يم ات العلي امج للدراس ة برن ة التربي ي آلي ف

   .مختلفة
ة المجتمع الفلسطيني وتطويره     ، وتهدف الجامعة إلى نشر المعرفة وتعميق جذورها خدم
ي إطار فل ة ف اني عام ي واإلنس ع العرب راث خاصة والمجتم ة وت اهيم الوطني ى المف تند إل فة تس س

المية  ة واإلس ارة العربي زة    ، الحض اءات المتمي ق الكف الل خل ن خ دف م ذا اله ق ه عى لتحقي وتس
   .وتنميتها وتطويرها وما يتطلبه ذلك من بناء العقل والضمير والسلوك والنظرة الشمولية للحياة

ة ونظرًا للتطور الحادث في مجال تكنولوجيا المعلومات  ة    ،والمعلومات اإلداري إن جامع ف
ام       دالً  م٢٠٠٢األقصى عملت على استحداث مرآز الحاسوب في ع  من وحدة البرمجة وقسم     ب

دل مرآز الحاسوب    م٢٠٠٩ثم مرآز تكنولوجيا المعلومات في   ، الصيانة ا   ، ب لتوظيف تكنولوجي
ة   ة واألآاديمي االت اإلداري ة المج ي آاف ة التطور ف دعم ومواآب ات ل ديم  المعلوم ة وتق ي الجامع ف

  )٢( .الدعم من أجل تطوير الجامعة لتضاهي الجامعات األخرى
  :تكنولوجيا المعلومات  مرآز* 

م استحداث مرآز الحاسوب          ا ت واة التي من خاللهم وحدة البرمجة وقسم الصيانة هما الن
ام  ذ ع ة     ، م٢٠٠٢من ات لمواآب ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ل ف ور الهائ ة للتط ك نتيج دم وذل التق

ي             دة ف ر جدي ام ودوائ اح أقس ات افتت ة متطلب ة ولتلبي ة واإلداري االت األآاديمي ي المج ي ف العلم
ة         للجامعة فكان البد ، الجامعة ديم الخدمات التكنولوجي ى تق ادر عل من استحداث مرآز حاسوب ق

                                     
  http;//www.alaqsa.edu.ps/ar/defult.asp?pageid=964) ٨/٥/٢٠١١(موقع جامعة األقصى  )١(

  .٩٩ص ، مرجع سابق: دنيا راسم عودة (٢)
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ة    ات الجامع ر وآلي ة دوائ بة أنظم ي وحوس د اإللكترون ت والبري و ، آاإلنترن وب ه ز الحاس  فمرآ
ة   اليب التعليمي ة وتطوير األس ى الجامع ة إل ا الحديث ال التكنولوجي تم إدخ ا ي ن خالله ي م ة الت الجه

ام  ، باستخدام التكنولوجيا الحديثة اء شبكة الحاسوب الرئيسية ومعظم      مرآز الحاسوب   حيث ق ببن
ا المعلومات ف         ، أنظمة الجامعة المحوسبة  ة لتطوير تكنولوجي و العصب الرئيسي في الجامع ي فه

ة  ة    الجامعة لخدمة العملي ة والمستويات اإلداري ام    ،األآاديمي م استحداث مرآز     م٢٠٠٩وفي الع ت
ي الحاسوب  ات ف ا المعلوم ز تكنولوجي تقلة بمرآ إدارة مس ات آ ا المعلوم ز تكنولوجي ليصبح مرآ

دم الخدمات      الجامعة ليتماشى مع التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وليق
وأصبح مرآز   ، في شتى مجاالت التكنولوجيا المتعلقة بنظام الجامعة األآاديمي واإلداري والتقني 

ي        وجي ف ور التكنول ؤرة للتط ات وب ية للمعلوم ادر األساس د المص ات أح ا المعلوم تكنولوجي
  )١(.الجامعة

  :أهدافه ) أ
ة في الج      ة التعليمي ا   يهدف مرآز تكنولوجيا المعلومات الستمرارية العملي ة وتطويره امع

ة        ، في إطار تكنولوجيا المعلومات ة المحوسبة اإلداري ام لألنظم ه الع من خالل اإلشراف والتوجي
ة  ا      ،واألآاديمية في الجامعة والكليات والعمادات والدوائر المختلف ة وتطويره ذه األنظم ة ه ومتابع

ة   ، تقنيًا ر    واستخدام  ، والعمل على تطوير تكنولوجيا المعلومات في الجامع ي عب يم اإللكترون التعل
  )٢( .اإلنترنت

  : امههم) ب
اقي الجامعات         ا المعلومات مع ب ، التختلف مهام المرآز عن باقي مهام وحدات تكنولوجي

  )٣( :ويمكن إيجاز هذه المهام بالنقاط التالية
 .إظهار صورة مشرقة عن الجامعة من خالل صفحة الجامعة - ١
 )SMS(الطلبة من خالل البريد اإللكتروني وخدمة  تسهيل التواصل بين إدارة الجامعة وبين - ٢
 .لكترونيةاالرتقاء بالجامعة إلى مستوى ينافس الجامعات العالمية في الخدمات اإل - ٣
 .صيانة أجهزة الحاسوب والمتابعة والدعم الفني للشبكة وللمستخدمين - ٤
ال      - ٥ ن خ اديمي واإلداري م اقمين األآ ين الط ة وب ين إدارة الجامع هيل التواصل ب د تس ل البري

 ).SMS(اإللكتروني وخدمة 
بة   - ٦ ة المحوس ذ األنظم ميم وتنفي ت ، تص ة اإلنترن وفير خدم رع   ، وت ة ألف بكة المحلي اء الش وبن

 .الجامعة والشبكات الالسلكية لربط األفرع
 .تدريب الموظفين على األنظمة الجديدة - ٧
  : مجاالت عمله) ج

ين ت      عمل  تتنوع مجاالت ا ب ا المعلومات م ديم خدمات للمجال اإلداري    مرآز تكنولوجي ق
  )٤( :ومن أهم مجاالت عمل المرآز، واألآاديمي وتقديم خدمات للطلبة

                                     
 http;//www.alaqsa.edu.ps/ar/defult.asp?pageid=964) ٨/٥/٢٠١١( موقع جامعة األقصى )١(
  http;//www.alaqsa.edu.ps/ar/defult.asp?view=plan )٨/٥/٢٠١١(موقع جامعة األقصى  )٢(

  .٦ص، م٢٠٠٩، غزة، جامعة األقصى، تقرير خاص بإنجازات المرآز: مرآز الحاسوب (٣)
  :يرجى الرجوع إلى (٤)

  .٦٢-٦١ص ص ، مرجع سابق: المصريصالح عبد الحكيم  -
  .٢ص ، مرجع سابق: تقرير بإنجازات مرآز الحاسوب -
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ال اإلداري • ة     :المج ات الجامع دوائر وآلي ة ل ة اإلداري بة األنظم وب بحوس ز الحاس وم مرآ يق
ل ول والتسجيل: مث رامج القب ة، ب ئون األآاديمي رامج الش ئون الطالب، ب امج ش امج ، برن برن

 .برنامج المخازن والمشتريات وبرنامج الشئون اإلدارية وغيرها، موظفينشئون ال

اديمي  • ال األآ ي    : المج يم اإللكترون ام التعل اء نظ ز بإنش ام المرآ ؤون   ، ق ات الش ام معلوم نظ
ة ت ، األآاديمي ر اإلنترن دمات المحاضرين عب ام خ ات  ، نظ ة بتقني ز للجامع الث مراآ ط ث رب

 .عبر اإلنترنت لكترونيةظام النوادي اإلالمؤتمرات المرئية وآذلك إنشاء ن

ة      : المجال الخدماتي • ي للطلب د اإللكترون يقوم مرآز الحاسوب بتوفير خدمات اإلنترنت والبري
واء د س ى ح وظفين عل تخدمين و، والم بكة الحاسوب للمس ى ش ة الوصول إل صيانة و، إمكاني

ا وب وملحقاته زة الحاس وير أجه ذلك ، وتط وظفوآ دريب الم تت ى اس ة ين عل خدام األنظم
  .للموظفين والطالب لكترونيةتقديم الخدمات اإلباإلضافة إلى ، الحديثة

  :تكنولوجيا المعلومات  مرآز دوائر) د
ا باإلضافة              م تطويره يشرف مرآز تكنولوجيا المعلومات على مجموعة من الدوائر التي ت

وير  د التط ر اخرى قي ى دوائ ز تكنو ،إل ة مرآ أ لهيكلي ك تبع ات وذل ا المعلوم ذي يوضحه لوجي ال
ة المستمرة   ) ٣( رقم  شكلال ة المعلومات واالتصاالت      ،الرامية إلى تلبية حاجات الجامع من تقني

ات المعلومات ومجال         ،والنهوض والرقي بجامعة األقصى  لتضاهي الجامعات األخرى في تقني
  .والتعليم اإللكتروني لكترونيةالحوسبة اإل

  
  )٣(شكل 

  جامعة األقصى -هيكلية مرآز تكنولوجيا المعلومات
  ) http://www.alaqsa.edu.ps/ar/default.asp?pageid=1095 موقع جامعة األقصى  :المصدر( 

ائف                 ا وظ ل منه ؤدي آ ية ي ام رئيس ع أقس ن أرب ات م ا المعلوم ز تكنولوجي ون مرآ ويتك
  )١( :األقسام هي  هوهذ ،داف الجامعة والمرآزوتعمل متكاملة لتحقيق أه، مختلفة

                                     
  :يرجى الرجوع إلى (١)

 http;//www.alaqsa.edu.ps/ar/defult.asp?view=plan )٨/٥/٢٠١١(موقع جامعة األقصى  -
  .٣-١ص ص ، مرجع سابق: تقرير بإنجازات مرآز الحاسوب -

دائرة الشبكات  ائرة نظم المعلوماتد  دائرة التعليم اإللكتروني دائرة الدعم الفني

 قسم البرمجة

 قسم الويب

 المختبرات قسم قسم تحليل النظم

 قسم التجهيزات

 قسم الصيانة

قسم أمن المعلومات 
 واالتصاالت

 قسم الشبكات
 نترنتواإل

آز الوسائط رم
 المتعددة

التدريب قسم 
 وتنمية القدرات

 رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات



٨٩ 

 :نظم المعلومات  دائرة 
ة        الدائرة ختص هذهت          ات الخاصة بالجامع رامج وقواعد البيان ة الب ويعمل  ، ببرمجة ومتابع

ع     أعضاء هذا القسم آل في تخصصه للخروج بأفضل منتجات برمجي      ى جمي ة عل ة تخدم الجامع
ذي يش ،األصعدة م ال و القس ز الحاسوب وه ي مرآ ات ف دة البيان ى قاع وم  ،رف عل ذي يق و ال وه

ة ي الجامع ة ف ة اإلداري بة األنظم ة، بحوس ة المختلف تويات اإلداري ة المس ى ، ولخدم ل عل و يعم فه
دريب    وم بت تحليل أنظمة الحاسوب المطلوبة للدوائر وبناء النظام الذي يناسب آل دائرة ومن ثم يق

وم بالمحافظة       ، لبرامجوظفين الذين يستخدمون هذه االم ذي يق وقسم نظم المعلومات وهو القسم ال
ة           ، على أمن البيانات وسريتها ة المختلف دوائر اإلداري رامج لحوسبة ال دة ب اج ع ام القسم بانت د ق وق

نظام  ، نظام شئون الطالب  ، نظام الشئون األآاديميةو، النظام المالي، نظام القبول والتسجيل: مثل
ة ، ئون اإلداريةشنظام ال، المخازن والمشتريات نظام، شئون الموظفين ة   ، نظام المكتب نظام البطاق

وظفين والم   الب والم ة للط ةكالممغنظ ودة ، تب ام الج دمات اإل ، نظ ام الخ ةونظ ة  لكتروني الخاص
  .بالطالب والموظفين

 :الشبكات واإلتصاالت دائرة 
فعالة والتطوير المستمر لشبكات   تشرف دائرة الشبكات واالتصاالت على عمليات البناء ال         

ربط السلكي           ،الحاسوب بالجامعة ات ال ز الشبكات واالتصاالت وعملي ات تجهي ك عملي بما في ذل
ى  ، باإلضافة إلى حماية البيانات ،والالسلكي بين فروع الجامعة المختلفة وهو القسم الذي يعمل عل

وم   ، توفير خدمة اإلنترنت والبريد اإللكتروني ذي يق بتصميم وتوسيع شبكة الحاسوب في      وهو ال
ال   ي مج ارع ف وجي المتس ي ظل ظروف التطور التكنول ة ف ي االحتياجات المطلوب ة لتلب الجامع

ات ا المعلوم بكة الحاسوب  ، تكنولوجي ة ش غيل ومراقب اء وتش ت ببن بكات واإلنترن م الش وم قس ويق
ذي  ، يضًاوشبكة الحاسوب الرابطة بين أفرع الجامعة أ، الداخلية داخل الجامعة وعليه فهو القسم ال

ي         وب ف بكة الحاس ية لش وادم الرئيس ى الخ راف عل وب واإلش بكة الحاس ة ش وير أنظم وم بتط يق
ت   ا باإلنترن ة وربطه ة        ،الجامع ى حماي ل عل ة والعم ات الخارجي ن اإلختراق بكة م ة الش ومراقب

ات     ة اإلختراق ف نتيج ن الكش ة م ات الداخلي غ   ، البيان ات تش م متطلب ن أه ث إن م ة حي يل األنظم
ة           زة حاسوب الجامع ع أجه ين جمي المحوسبة وخدمة اإلنترنت والخدمات األخرى وجود شبكة ب

ا  ع فروعه بكات      ، بجمي ال لش تمر وفع اء مس ت ببن بكات واإلنترن م الش وم قس ك يق ى ذل اًء عل وبن
ا  ع فروعه ة بجمي ة       ، الجامع ن خدم ه م ا لدي دم أفضل م بكات ليق ذه الش ى إدارة ه ل عل ا يعم آم

  .فين وطالب الجامعةللموظ
 :الدعم الفني والمتابعة دائرة 

ة     الدائرة هتم إنشاء هذ          ة لمستخدمي شبكة الجامع ان مولض ، لتقديم المساعدة والمتابعة الفني
ة آما يقوم القسم بصيانة األجهزة اإل، الربط بين اقسام ودوائر الجامعة زة الحاسوب    لكتروني وأجه

ة   وآذلك يقوم بالت، وملحقاتها وصيف الفني ألجهزة الحاسوب وملحقاتها لتلبية اإلحتياجات المطلوب
كل     زة بش ديث األجه ى تح ل عل ات والعم ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ريع ف ور الس ل التط ي ظ ف

ة مستمر لتواآب التطور التكنولوجي ولتلبية احتياجات الدو و القسم    ، ائر والكليات المعني وم فني ويق
اء          اعدة مستخدمي أجهزة البمس واجههم أثن ة بالحاسوب التي ت ى حل المشاآل المتعلق حاسوب عل

از          ، عملهم ل في جه ة إلصالح أي خل رات الحاسوب في الجامع ى مختب ويقوم باإلشراف فنيًا عل
  )١( .سير العملية التعليميةتيالحاسوب ل

                                     
  :يرجى الرجوع إلى(١) 

 http;//www.alaqsa.edu.ps/ar/defult.asp?view=plan )٨/٥/٢٠١١(ألقصى موقع جامعة ا -
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 :دائرة التعليم والنشر اإللكتروني 
دمات اإل             ديم الخ دائرة لتق ذه ال اء ه م إنش ةت ة     لكتروني ر بواب ة عب ة للطلب ة المختلف التعليمي
ين إدارة     ، وآذلك متابعة موقع الجامعة واإلعالنات عليه، الجامعة ة التواصل ب ممايسهل من عملي

ة أخرى    ة       ، الجامعة والموظفين من جهة والطلبة من جه م حوسبة بعض المساقات التعليمي د ت وق
ين   وتحتوي الدائرة ، ي بعض التخصصات واألقسامف درات المعلم أيضًا على قسم تدريب وتنمية ق

ي  ذلك مرآز الوسائط    ، على حوسبة مساقاتهم التعليمية بما يتناسب مع مبادئ التعليم اإللكترون وآ
ر صفحة          ا عب ة إلكتروني ة لعرض المساقات التعليمي ة والبرمجي المتعددة لتوفير اإلمكانيات المادي

  .الجامعة على اإلنترنت
ن   ث م ظ الباح ة األقصى      ويالح ات بجامع ا المعلوم ز تكنولوجي ابق ان مرآ كل الس الش

م   دل   ، )٣(يحتوي على خمس دوائر رئيسة تتفرع منها أقسام مختلفة آما يوضح الشكل رق ذا ي وه
رار و       األقصىعلى اهتمام جامعة  ة صنع الق ة في عملي اذ بمرآز تكنولوجيا المعلومات ألهمي  إتخ
  .الصحيحةوالقرارات المناسبة 

  : قصىفي جامعة األ لكترونيةيقات اإلدارة اإلتطب* 
بيل               ي س ازات ف ن اإلنج د م ة األقصى بالعدي ات بجامع ا المعلوم ز تكنولوجي ام مرآ د ق لق

  )١( :وتطبيقاتها ومن هذه اإلنجازات والتطبيقات لكترونيةالتحول إلى اإلدارة اإل
 .الثبناء شبكة اتصال ومعلومات مرتبطة بين أفرع الجامعة الث - ١
 :بناء أنظمة معلومات للجامعة خاصة بما يلي - ٢
  نترنتنظام القبول والتسجيل الخاص بالطلبة من خالل الشبكة الداخلية ومن خالل اإل  ) أ
ع             ) ب مل جمي ي يش ام آ ام النظ ى إتم ل عل الب والعم امالت الط اص بمع الي الخ ام الم النظ

 .المعامالت المالية الخاصة بالجامعة
  .نظام الشئون اإلدارية) ج
  .نظام شئون الطالب) د
  .نظام شئون الموظفين) هـ
  .نترنتخالل الشبكة الداخلية ومن خالل اإلمن المكتبة الجامعية ) و
  .خدمات خاصة بالمحاضرين) ز
  ).المكتبة-العاملين-الطالب(بناء نظام إلصدار البطاقات الممغنطة لكل من  -٣
ع     -٤ جم م ة لتنس ي الجامع وب ف ل الحاس وير معام اء وتط ط    إنش ي الخط ية ف ررات الدراس المق

  .األآاديمية
  .إنشاء وتجهيز قاعة فيديو آونفرنس -٥
  .تصميم موقع الجامعة اإللكتروني وتقديم خدمة البريد اإللكتروني للعاملين في الجامعة -٦
  .تجهيز معامل خدمة إنترنت مجانية للطالب لتوفير خدمة التسجيل اآللي عبر اإلنترنت -٧
  .نظمة خدمة الموظفين ذاتيًا ضمن بوابة الجامعةوجود خدمات أ -٨
  .أو الطاقم الفني، يمتلك المرآز شبكة قوية سواء من حيث التجهيزات أو خطوط اإلنترنت -٩
  .مازال العديد من األنظمة تحت اإلنشاء والتطوير -١٠
، اإلداريةترآيز الجامعة وبالتالي مرآز الحاسوب على األنشطة التعليمية أآثر من الوظائف  -١١

  .وذلك حسب توجه إدارة الجامعة بهذا الخصوص

                                                                                                         
  ٣-١ص ص ، مرجع سابق: تقرير بإنجازات مرآز الحاسوب     - 
  :يرجى الرجوع إلى (١)

  .١٣٨-١٣٧ص ص ، مرجع سابق: يوسف محمد أبو أمونة -
  .١٠٢- ١٠١ص ص ، مرجع سابق: صبري أبو سبت -
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رات   -١٢ ام المحاض ة نظ ة       ، أتمت ع الجامع ى موق ية عل رات الدراس ة المحاض وفر آاف ث تت حي
  .الخاص بخدمات الطلبة

ًا ضمن خطط تطوير وظائف إدارات           -١٣ وارد البشرية إلكتروني اد نظام إدارة الم ضعف اعتم
  .الجامعة

  .لكترونيةلتوقيع اإللكتروني والوثائق اإلا االفتقار إلى -١٤
ا بشكل آامل في        ، بالرغم من توفر شبكة قوية وخدمات متكاملة -١٥ تفادة منه تم االس ه ال ي إال أن

  .حيث مازالت المعامالت بين أفرع الجامعة تتم بالطرق التقليدية، إدارة شئون الموظفين
  .تصميم نظام مراسالت إلكتروني -١٦
ى اإلدارة اإل    لدى المرآز -١٧ ة خطة واضحة للتحول إل ة    ، لكتروني ضمن توجهات إدارة الجامع

  .وحسب األولويات التي تضعها إدارة الجامعة
ة             ئون األآاديمي هده الش ذي تش تمر ال ور المس رًا للتط ور ولونظ ة التط رورة مواآب ض

ة للشئون األ     يس الجامع م استحداث    التكنولوجي المتسارع وبناًء على توصيات نائب رئ ة ت آاديمي
وحدة المعلومات للشئون األآاديمية والتي من شأنها توفير ما يلزم حاسوبيًا لتسهيل عمل الشئون     

  )١( :وتكون مهام وحدة المعلومات آالتالي، األآاديمية
  .إعداد نماذج وتصورات لتطوير أنظمة الحاسوب الخاصة بالشئون األآاديمية -
 .جامعة والمسئولية المباشرة عن صحتهاتدقيق البيانات األآاديمية لل -
ئون     - ع ش اون م رة أو بالتع ورة مباش ا بص ة إم ئون األآاديمي ة للش ارير الالزم داد التق إع

 .تكنولوجيا المعلومات
 .متابعة المشاآل األآاديمية التي تواجه طلبة الجامعة والسعي إلى حلها -
 .إعداد وتجهيز اإلحصائيات المتعلقة بالشئون األآاديمية -
 .لعمل على وضع تصورات ألتمتة جميع الطلبات الورقية بالجامعةا -
يم   - ام التعل ي نظ تخدم ف ي تس م والت ة به اقات الخاص ة المس ي أتمت رين ف اعدة المحاض مس

 .اإللكتروني
وير       - رة التط ع دائ اون م ك بالتع اديميين وذل ة باألآ ة خاص دورات تدريبي وضع تصورات ل

 .األآاديمي
 .ام نظام التعليم اإللكتروني في الجامعةتدريب المحاضرين على استخد -
ة          - ى األنظم ة والمحاضرين عل ام األآاديمي داء ورؤساء األقس دريب العم عقد ورشات عمل لت

 .التي يتم تطويرها
يالحظ الباحث مما سبق أن جامعة األقصى عملت على استحداث مرآز الحاسوب في عام          
م الصيا٢٠٠٢ ة وقس دة البرمج ن وح دًال م اتم ب ا المعلوم ة ، نة لتوظيف تكنولوجي دعم ومواآب ل

ة األقصى       ة في جامع ة واألآاديمي د  ، التطور في آافة المجاالت العلمي ة األقصى    وق أقامت جامع
ن الم  د م طينية   العدي ات الفلس ل الجامع ة داخ راءات اإلداري بة اإلج ول حوس ة ح ، ؤتمرات العلمي

 .وفوائدها ومتطلبات تطبيقاتها

  :لمفتوحة جامعة القدس ا -٤
ريفة                 دس الش ة الق ا مدين الي مرآزه يم الع ة للتعل ة وطني ي مؤسس ية  ، ه ع بشخص وتتمت

ام   تخدام نظ ة باس دماتها التعليمي ديم خ ى تق ل عل ي وتعم الي وفن تقالل إداري وم ة ذات اس اعتباري
ع  و م١٩٩٢القدس المفتوحة عام  ةوفي غزة تأسست جامع. التعليم المفتوح والتعليم عن بعد هي تق

حيث  ، ويعتبر مرآز غزة التعليمي هو المرآز الرئيسي      ، في محافظة غزة آفرع لجامعة القدس
   .انبتق منه عدة أفرع في محافظات خانيونس ورفح والوسطى ومنطقة الشمال في بيت الهيا

                                     
  http://www.alaqsa.edu.ps/ar/default.asp?pageid=1051) ١١/٥/١٢٠١(موقع جامعة األقصى  )١(
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ة االجتماعي   –آلية التربية (وتشمل جامعة القدس المفتوحة خمس آليات مختلفة هي          ة التنمي
  )١( )التطبيقية التكنولوجيا والعلوم –اإلدارة والريادة  –واألسرية 

ة   اإلدارية ووحيث أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا رئيسيًا في العملية          ة لجامع األآاديمي
ة دس المفتوح االت، الق ات واإلتص ا المعلوم ز تكنولوجي ة مرآ ئت الجامع ث إن إدارة ، أنش حي
ة وقطاع    )٢٠(ئة التعلم اإللكتروني في الجامعة تدعم بي فرعأ منتشرة في محافظات الضفة الغربي

  .غزة والقدس الشرقية موزعة ما بين مرآز دراسي ومنطقة تعليمية مرتبطة معًا بشبكة حاسوب
  :واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات  مرآز* 

ام            ة،    بق  م١٩٩٨تأسس مرآز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ع رار من مجلس الجامع
ة أي           وارد الجامع أهم م ه المرآز المتخصص ب ة، آون ويعتبر من أهم المراآز التي تخدم الجامع
ال           بة أعم ي، وحوس وير التقن ن التط ؤول ع المرآز مس االت، ف ات واالتص ا المعلوم تكنولوجي

ة المجتم        ى خدم ة، باإلضافة إل ة واإلنتاجي ة والمالي ا   الجامعة اإلدارية واألآاديمي ع الفلسطيني، آم
وفير أح        الل ت ن خ الم م ع الع ل م ن التواص ؤول ع ه المس ة  أن ا العالمي ادر التكنولوجي   . دث مص

ة   و تمتلك الجامعة اضخم وأوسع شبكة تكنولوجيا في فلسطين، على الرغم من ضعف البنى التحتي
اً            ا يشكل عبئ ذه الشبكة، مم زة له ى خدمات ممي اليف الحصول عل اع تك يًال   لالتصاالت، وارتف ثق

تقرة،     وات اتصال مس على آاهل الجامعة، ويحد من إمكانية التطوير التقني المعتمد على وجود قن
بكة            ر الش ة عب ة المختلف روع الجامع ين ف ا ب ات وتبادله ل البيان ي نق ة ف ة وموثوق رعة عالي وس

  )٢( .الحاسوبية الضخمة التي تحتضنها
  :أهدافه ) أ

ا المعلومات      يهدف المرآز إلى توفير ال         ة في مجال تكنولوجي خدمات الالزمة والبنية التحتي
  :واالتصاالت في الجامعة والعمل على تطويرها باستمرار من خالل

الهم   - ١ من خالل إنشاء     ،توفير بنية تحتية برمجية لمساعدة اإلداريين واألآاديميين في أداء أعم
ة وا ال اإلداري ع األعم بة جمي ا وحوس ة وتطويره ة برمجي ي أنظم ة ف ة واألآاديمي إلنتاجي

  .الجامعة
بكة    - ٢ ة لش ة تحتي وفير بني وب واإلت ة     الحاس ة التعليمي ي العملي تخدامها ف تم اس ي ي ت والت نترن

 .والمراآز الدراسية
 .دعم وتعزيز بيئة التعلم اإللكتروني في الجامعة - ٣
ا  تطوير العاملين في الجامعة وتدريبهم بشكل متواصل على استخدام التكنولوجيا واإلف  - ٤ ادة منه

 .في أداء أعمالهم ومهامهم
ات واإلتصاالت  - ٥ ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ويره ف ي وتط ع المحل ة المجتم ن خالل  ،خدم م

ز    ع مرآ يق م ارات بالتنس دمات واالستش ديم الخ دورات وتق د ال ة وعق داد الخطط التدريبي إع
  .التعليم المستمر

  : امههم) ب
  :واإلتصاالت بالمهام التاليةيقوم مرآز تكنولوجيا المعلومات          

ًا لتشكل شبكة     ،إنشاء شبكة حاسوب محلية في آل فرع للجامعة - ١ وربط جميع هذه الشبكات مع
  .حاسوب موحدة تربط جميع أفرع الجامعة لتلبي احتياجات العمل

ة  - ٢ زود خدم ة لتكون م ي والوصول بالجامع د اإللكترون ة اإلنترنت والبري وفير خدم تت  إنترن
 .امستقلة بذاته

                                     
  .٩ص، م٢٠١٠، غزة، دليل جامع القدس المفتوحة: جامعة القدس المفتوحة (١)

 http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=93)  ٢٠/٥/٢٠١١(موقع جامعة القدس المفتوحة  )٢(
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 .اإلشراف على صفحة اإلنترنت ومتابعتها وتحديثها بشكل متواصل - ٣
ة        - ٤ دات ذات العالق زة الحاسوب والمع ع أجه القيام بجميع أعمال الصيانة الفنية والسريعة لجمي

 .في جميع مراآز الجامعة ومناطقها التعليمية لكترونيةباإلدارة اإل
ار      - ٥ ى انتش دف إل ة ته ات المانح ات للجه داد دراس وإع ة   وتط ة واألنظم ى التكنولوجي ير البن

 .البرمجية في الجامعة
ات الصيانة          - ٦ ه إجراء عملي ى عاتق ل ومتكامل يأخذ عل اإلشراف على إنشاء فريق صيانة متنق

كالها ة أش ة بكاف تعانة   ،الفني ن اإلس ًا ع ة عوض ا التعليمي ة ومناطقه ز الجامع ع مراآ لجمي
 .ائلةمبالغ طبالشرآات والمؤسسات الخارجية والتي تكلف 

دريب متخصص      - ٧ ق ت كيل فري ى تش راف عل ة اإلدار    ،اِإلش اء الهيئ دريب أعض ه ت ة يمهمت
ات اإلدارة  ات وتقني يب والبرمجي تخدام الحواس ال اس ي مج ة ف ي الجامع ة ف واألآاديمي

ةاإل ا   لكتروني ل معه رق التعام ة      ، وط ر الجامع ز ودوائ ع مراآ يق م اون والتنس ك بالتع وذل
 .مستمرآمرآز التعليم ال، المختلفة

ة      - ٨ اث الجامع ات أبح ك معلوم ى بن راف عل ات     ،اإلش ة الجامع ًا لكاف ون متاح ث يك بحي
  .وربطها مع مراآز معلومات أخرى في فلسطين والعالم ،والمؤسسات في فلسطين

  : مجاالت عمله) ج

  )١( :في عدة مجاالت هي  جامعة القدس المفتوحةيعمل مرآز تكنولوجيا المعلومات في          
ة القدس المفتوحة      % ٥٠قام المرآز بتصميم وتطوير   :ل األآاديميالمجا • ررات جامع من مق

دًا بالعبء    . تقوم دائرة الجودة بمتابعتها، لتدرس إلكترونيًا بنمط التعلم المدمج ًا جدي وأقر نظام
تعلم     ، بنمط التعلم المدمج والحوافز للمقررات التي تدرساألآاديمي  ايير جودة ال وطورت مع
 .المدمج

ال اإلداري  • تعلم    :المج ة ال ًا وإدارة بيئ ة إلكتروني ق إدارة الجامع ال اإلداري بفري ق المج يتعل
ي ام ، اإللكترون ى النظ رأ عل ي تط ة الت الج المشكالت الداخلي ارير، ويع ا ، ويستخلص التق آم
ا ينسجم مع التطورات             يكون المرآز ة بم ذه األنظم ئولية مباشرة عن تطوير ه مسؤوًال مس

 .في هذا المجالالعالمية 
توفير بيئة تعلم إلكتروني آمنة تلبي االحتياجات وتواآب التطورات المتسارعة  :المجال الفني •

  .في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
  :واإلتصاالت تكنولوجيا المعلومات  أقسام مرآز) د

دس ال               ة الق االت بجامع ات واإلتص ا المعلوم ز تكنولوجي ة مرآ ون هيكلي ةيتك ا  مفتوح آم
  )٢( :مساعد وأربع أقسام رئيسية هيالمن مدير المرآز و )٤(يوضحه شكل رقم 

  .قسم الشبكات والدعم الفني - ١
 .قسم هندسة البرمجيات - ٢
 .قسم التدريب والخدمات - ٣
 .قسم الوسائط المتعددة  - ٤
  .قسم التعليم اإللكتروني - ٥
  :آما توآل لمدير المرآز العديد من المهام هي        

  .ن المرآز الفنية واإلدارية والماليةإدارة شؤو - ١

                                     
، جامعة األقصى، "التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم"ي وقائع المؤتمر العلم: حسن عبد اهللا النجار (١)
  .٢٠٤-٢٠٣ص ص ، م٢٠١٠أآتوبر ٢٨-٢٧في الفترة ، غزة
  .٩٨-٩٧ص ص ، مرجع سابق: صبري أبو سبت (٢)
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ق       - ٢ ا يتعل ة فيم وضع ورسم استراتيجيات واضحة ووضع خطة سنوية للمرآز بأقسامه المختلف
 .بنظم المعلومات وقواعد البيانات والشبكات واألجهزة المستخدمة في المرآز

 .تحديد الجهاز الوظيفي واختيار الكوادر المؤهلة لشغل وظائف المرآز - ٣
ا          تحديد الم - ٤ ة بم ات للمرآز وشبكة الجامع وازم وبرمجي زة وشبكات ول تطلبات الفنية من أجه

 .فيها المناطق التعليمية والمراآز الدراسية ومختبراتها
 .دراسة وتنسيق األمور المتلعقة بالحواسيب على مستوى الجامعة - ٥
 .وضع الخطط لجميع األقسام واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها - ٦
ع   - ٧ ذ جمي ع ذوي       إدارة وتنفي يق م ة بالتنس ز والجامع ز المرآ دات وتجهي ة بمع ود المتعلق العق

 .العالقة في الجامعة
 .توجيه برامج البحث والدراسة والدورات التدريبية والصيانة لألجهزة والبرمجيات - ٨
 .إعداد مشروع الميزانية السنوية للمرآز - ٩
ا      -١٠ ازات ونش ال وإنج ن أعم نوي ع ر الس ة والتقري ارير الدوري ير التق ز تحض طات المرآ

  .وتقديمها لرئيس الجامعة

  
  )٤(شكل 

  جامعة القدس المفتوحة-الهيكل التنظيمي لمرآز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  ) ou.edu/arabic/index.jsp?pageId=93http://www.qموقع جامعة القدس المفتوحة : المصدر( 

ة           ا المعلومات واالتصاالت بجامع يستنتج الباحث من الشكل السابق أن مرآز تكنولوجي
ة  لكترونيةاألقصى يحتوي على خمسة أقسام تهدف عمليات وتطبيقات اإلدارة اإل ا  ، في الجامع آم

وفير المعلو   د لت م واح ي جس ا ف ا بينه ل فيم ام تتكام ذه األقس ي  أن ه رار ف ة لصنع الق ات الالزم م
ة  رة    ، الجامع ة مباش رئيس الجامع ز ب دير المرآ ال م ه أتص دل علي ذا ماي ول  ، وه ير وص لتيس

  .المعلومات لإلدارة بأسرع وقت وأدق المعلومات
  : القدس المفتوحةفي جامعة  لكترونيةتطبيقات اإلدارة اإل* 

  )١( :في التالي س المفتوحة في جامعة القد لكترونيةتطبيقات اإلدارة اإليمكن تلخيص 

                                     
  :يرجى الرجوع إلى (١)

جيا ملتقى تكنولو، التعليم اإللكتروني بين تجارب الواقع وطموح المستقبل: آلية العلوم والتكنولوجيا -
 .م٢٠١٠ديسمبر ١نوفمبر وحتى  ٢٩في الفترة ما بين ، خانيونس، المعلومات األول

  .٦٤ص، مرجع سابق: صالح عبد الحكيم المصري -

 رئيس الجامعة

 مدير المرآز

 مساعد المدير

 حاسبة واللوازمالم

 سكرتيرة

 الخدمات

 قسم التدريب
والتطوير

قسم هندسة 
 البرمجيات

هندسة قسم 
 األنظمة 

قسم الوسائط 
 المتعددة

التعليم قسم 
 اإللكتروني
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ات اإلدارة     - ١ دمج وتقني يم الم ة التعل ة ضمن خطة نشر ثقاف ة مختلف ادية تعليمي واد إرش وفير م ت
  .في الجامعة لكترونيةاإل

ة          - ٢ ة في الجامع ة واإلداري ة األآاديمي د عشرات ورش العمل للهيئ اإلشراف والمتابعة على عق
 .لكترونيةضمن برنامج نشر ثقافة اإلدارة اإل

ات    - ٣ دة بيان ميم قاع ةتص ذاتي        إلكتروني ويم ال درات وأدوات التق اء الق روع بن الل مش ن خ م
 .لإلداريين واألآاديميين

درات الممول من      - ٤ اء الق دعم بنية المرآز التحتية بأجهزة حاسوب وملحقاتها ضمن مشروع بن
ي   اد األوروب دولي واالتح ك ال ة الدا  ، البن ة لخدم فات عالي وادم ذات مواص ز خ ين وتجهي رس

 .والمشرفين األآاديميين في العملية التعليمية التعلمية
 .تصميم صفحة اإلنترنت وتحديثها بشكل متواصل - ٥
ة        - ٦ ة وتطوير األنظم ة واإلداري ة المالي ع األنظم ًا في      حوسبة جمي ا حالي المحوسبة المعمول به

 .الجامعة لتلبي احتياجات العمل
تخدام التكن    - ٧ ك باس ة وذل ئون األآاديمي بة الش ة     حوس ة التعليمي ي العملي ل ف كل آام ا بش ولوجي

 .وتعزيز التعليم االلكتروني في العملية التعليمية في التعلم الذات
وين بنك معلومات لألبحاث       إلكترونيةإنشاء مكتبة  - ٨ ة وتك وربطها بالجامعات المحلية والعالمي

 .يكون متاحًا للجميع مما يفيد البحث العلمي والباحثين في آافة المجاالت
ات اإلدارة       ا - ٩ ة لتقني ة التحتي وير البني الي لتط دعم الم وفير ال ة لت ات المانح ال بالجه التص

 .في الجامعة لكترونيةاإل
ة        ا المعلومات واإلتصاالت في جامع من خالل العرض السابق يالحظ الباحث أن وحدة تكنولوجي

ة  ، القدس المفتوحة ة    يعتبر أحد مراآز الجامعة الرئيسة ويتبع لرئاسة الجامع اد الجامع نظرًا إلعتم
رةً     ة مباش ة الجامع ع رئاس وح ويتب يم المفت ى التعل ة     ، عل روع الجامع ة ف د آاف ى تزوي دف إل ويه

ات واإلتصاالت   ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ة ف دمات الالزم ة  ، بالخ بة آاف ى حوس دف إل ا يه آم
روع    وتعزيز بيئة التعلم ا، األآاديمية، اإلنتاجية، اإلدارية، األعمال المالية ة ف ط آاف إللكتروني ورب

  .الجامعة بشبكة مرآزية موحدة وتميزها الخدمات ذات العالقة
ة    ، يستخلص الباحث مما سبق أن الجامعات الفلسطينية تواآب آخر التطورات التكنولوجي

ا المعلومات    ديثها باستمرار     ، حيث أنها قامت بتأسيس مراآز تكنولوجي ا وتح وم بتطويره ا تق ، آم
اً  وأولتها اهتم ًا بالغ ة            ، ام ى الجامع ة إل ا الحديث ا إدخال التكنولوجي تم من خالله ة التي ي ا البواب ألنه

ة   ة واإلداري رامج        ، وتسخيرها في خدمة العملية األآاديمي ذ الب وم بوضع وتنفي ة التي تق وهي الجه
ة ر وأ، الخاصة بالجامع بة دوائ ي  وحوس ة ف اعدة إدارة الجامع ل ومس ة العم اذنظم رارات  إتخ الق

ةاإل ق اإلدارة         ، داري د تطبي ديات عن ات والتح ن العقب د م ه العدي ات تواج ذه الجامع إال أن ه
  .اإللكترونية في جميع مستويات اإلدارة لديها

  .قطاع غزةجامعات في  لكترونيةاجه تطبيق اإلدارة اإلالمعوقات التي تو/ رابعًا
د من التحديات و          المشكالت في تطبيق    تواجه الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة العدي
ة  أغلب وتتشابه جميع جامعات محافظة غزة ب، لكترونيةاإلدارة اإل هذه المعوقات نظرًا لوحدة البيئ

ذه     ، التي تحيط بهذه الجامعات ا ه ر الباحث     ،الجامعات وأيضًا الظروف التي تتعرض له د عث ولق
التي تحدثت عن إحدى  على بعض هذه المعوقات من خالل نتائج بعض التقارير واألوراق العملية

ة في جامعات قطاع غزة       د صن  ، مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكتروني ذه المعو الباحث  ف وق ات  ه ق
  :إلى
  :التنظيميةالمعوقات ) أ

للجامعات في ظل عدد من التطورات بعيدة التنظيمية األجهزة اإلدارية تعيش الهياآل 
أن تستعد لتحمل أدوات ومسؤوليات  يهاالذي فرض عل ،في ظل النظام العالمي الجديد ،المدى
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غير تقليدية في حالة متذبذبة، حيث أن التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واإلتصال فرضت عدة 
تحديات على الهياآل اإلدارية، وهو ما جعل هذه األخيرة تواجه عدة مشكالت وصعوبات في هذا 

  :المجال، والتي يمكن حصرها في ما يلي
اتية التي تم إدخالها إلى العمل اإلداري تمت دون إجراء أي تغييرات في أن النظم المعلوم - ١

إلآمال  أساسًا الهياآل التنظيمية أو في اإلجراءات الوظيفية، فقد آان استخدام هذه النظم موجهًا
  .وتتمة اإلجراءات اليدوية الموجودة

حة من مصالح اإلدارة بشكل في آل مصل أنه يتم إدخال تقنية المعلومات في آل إدارة، وأحيانًا - ٢
  .مستقل عن المصالح والهياآل اإلدارية األخرى، وذلك في غياب سياسة موحدة

انعدام التخطيط والتنسيق والرقابة على األنشطة المتعلقة باستخدام هذه التكنولوجيا، وذلك  - ٣
  .وجود سياسة عامة فنية موحدة على مستوى الدولة في هذا المجال ضعفآنتيجة ل

ة والسرية      غياب التشريعات القانونية المناسبة  -٤ دابير األمن والحماي لضمان القضايا الخاصة بت
التوقيع اإللكتروني والتعامل مع البريد اإللكتروني والتحقق من شخصية و مثل التعريف الشخصي

  .طالب الخدمة
رية وطريقة حيث تختلف الهياآل اإلدا، إلدارة حتى داخل الجامعة الواحدةاختالف نظم ا - ٥

  .اإلدارة بين أقسام الجامعة الواحدة
 )١( .دواعي التحول ومتطلباتهلإدارة الجامعة  مقاومة - ٦
 .ءمدراء القدامى والجدد على حد سوالدى ال لكترونيةضعف الثقافة اإلدارية اإل - ٧
انعدام الرؤية الواضحة في مراآز صنع القرارات ألهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - ٨

 )٢( .لكترونيةنحو التحول لإلدارة اإل وجود استراتيجيات وخطط عمل واضحة تدنيالي وبالت
 .الرؤية المستقبلية إلدارة مراآز تكنولوجيا المعلومات غياب - ٩
فكل ، في الجامعات مراآز تكنولوجيا المعلومات التعمل ضمن خطة استراتيجية واحدة -١٠

المعلومات بها عن الجامعات األخرى  جامعة تعتمد عخطة وطريقة استراتيجية مختلفة بمرآز
 )٣( .مما يؤدي إال إختالف الرؤى وصعوبة الربط بين هذه الجامعات

قصور لدى إدارة الجامعة من ناحية مشارآة العاملين في وضع األهداف والبرامج المتعلقة  -١١
 )٤( .لكترونيةبتطبيق اإلدارة اإل

التعليمية على جميع المستويات اإلدارية في في العملية  لكترونيةقلة الوعي بأهمية اإلدارة اإل -١٢
 .الجامعة

ويعود ذلك إلى قلة وجود مختصين ، وتطبيقها لكترونيةفي التخطيط لإلدارة اإل يءالنمو البط -١٣
  .ومساعدين في هذا المجال 

  .ضعف تفعيل بعض إدارات الجامعة للبريد اإللكتروني في المراسالت -١٤
 )٥( .لكترونيةإلدارية للنهوض بمستوى الخدمات اإلالمرآزية في إعادة هيكلية األجهزة ا -١٥

ويالحظ الباحث أن األسلوب البيروقراطي المتبع في إدارة أغلب الجامعات الفلسطينية   
أن بعض وبالرغم من ، هو أسلوب ال يتناسب مع متطلبات اإلدارة اإللكترونية، بقطاع غزة

إال أنها مازالت تعتمد على الهياآل ، ة بهاالجامعات تحاول التحول نحو تطبيق اإلدارة اإللكتروني

                                     
ورقة بحثية مقدمة إلى  ،الفوائد والسلبيات -بين الواقع والتطبيق لكترونيةاإلدارة اإل: محمد صبري أبو خميس (١)

ص ص ، م٢٠٠٩، غزة، الجامعة اإلسالمية، آلية تكنولوجيا المعلومات، ملتقى تكنولوجيا المعلومات الثالث
٢١-١٤.  
  .١٠٤ص ، مرجع سابق: نعيم حسن الفرا (٢)
  .١١٨ص، مرجع سابق: صالح عبد الحكيم المصري (٣)
، بوآالة غوث وتشغيل الالجئين بمكتب غزة األقليمي لكترونيةمدى امكانية تطبيق اإلدارة اإل: محمد جمال (٤)

  .١٦٩ص ، م٢٠٠٩، غزة، الجامعة اإلسالمية، آلية إدارة األعمال، ماجستير غير منشورة رسالة
  ١٠٠-٩٩ص ص، مرجع سابق: إيمان حسن خلوف (٥)



٩٧ 

الهرمية التقليدية والتي تقف عقبة في تطبيق التقنيات الحديثة واالستفادة من معطياتها في تطوير 
  .الجامعة

  :المعوقات التقنية ) ب
  :ليفيما ي مثلوتت

زة المناسبة    -١ ار األجه نظم المخت   : صعوبة اختي واع وال ي األن ر ف دد الكبي ة، و نظرا للتع ابلف  غي
  .أسس واضحة للمفاضلة بينها، باإلضافة إلى سرعة تطور هذه التجهيزات

ا       -٢ ام بم وعي الع ة ال ى قل ضعف انتشار تقنية نظم المعلومات واالتصاالت، وتعود أسباب ذلك إل
  .توفره هذه التقنيات من خدمات

زة   -٣ غيل األجه ق بتش كالت تتعل راء عمل : مش رعة اإلصالح وإج ال وس يانة  آاألعط ات الص ي
  .الوقائية ومسئولية الشرآات والتزامها في تنفيذ التعهدات المختلفة

ة لمختلف      ندرة -٤ د االحتياجات الالزم زات الوحدات و الإتباع الطرق العلمية لتحدي  اإلدارة تجهي
ةاإل ى    لكتروني ة إل ي النهاي ؤدي ف ا ي ات    ضعفمم وفرة واالحتياج ات المت ين اإلمكاني ابق ب التط

  .الفعلية
ت اإلدارة االنظرًا لتعدد مج، المتكاملة داخل الجامعة لكترونيةصعوبة الوصول إلى اإلدارة اإل - ٥
.خدمة التوقيع اإللكتروني في الجامعات االفتقار إلىمثل ، لكترونيةاإل  
  )١( .لكترونيةنقص البرامج الخاصة بالتحول إلى اإلدارة اإلو، قلة توافر المبرمجيين والفنيين - ٦
  . الدورات المستمرة التي تواآب التقنيات الحديثة قلة - ٧
 .وما يواجهه من صعوبات في بداية تطبيقه لكترونيةحداثة موضوع اإلدارة اإل - ٨
)2(. لكترونيةاإلهتمام بالدورات التدريبية والتثقيفية في مجال اإلدارة اإل نقص - ٩  
وجود  وندرة، نات الجامعاتاالختراقات المتكررة ألنظمة الحاسوب ومواقع وقواعد بيا -١٠

.شبكة أمان تضمن الحماية الكافية للمستخدم من عدم االختراق  
.التوقيع اإللكتروني في الجامعات لنقص التشريعات القانونية الالزمة االفتقار إلى -١١  
)3( .وصعوبة مسايرتها لكترونيةالتطور المستمر والسريع لتقنيات اإلدارة اإل -١٢  
)4( .ديد االحتياجات التدريبية والسياسات المتبعة في تدريب العاملينالقصور في تح -١٣  
.لكترونيةقلة أعداد الفنيين المختصين في مجال الصيانة وتصليح األجهزة واآلآلت اإل -١٤  
نظم المعلومات اإلدارية الحالية المستخدمة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ال يوفر  -١٥

اتصال مع مراآز اإلحصاء أو إحصائيات أخرى  اوليس لديه ،لخارجيةالمعلومات اإلحصائية ا
.لجامعات خارجية تساعد متخذي القرار  

مع العلم بأن مثل تلك  ،ال يتم استخدام بيانات الموارد البشرية في دعم القرارات اإلدارية -١٦
)5(. قرارات صائبة تخاذالبيانات يمكن أن تشكل قاعدة بيانات جيدة إل  

.وبطء خدمة اإلنترنت ضعف -١٧  
.اإلنقطاع المستمر للتيار الكهربائي -١٨  
)1( .لكترونيةوجود برامج وأنظمة محوسبة باللغة العربية تساعد في عملية اإلدارة اإل ةندر -١٩  

                                     
  .٢١-١٥ص ص ، مرجع سابق: محمد صبري أبو خميس(١) 
  .٩٦ص، مرجع سابق: نعيم حسن الفرا(٢) 
  .١٢٠-١١٨ص ص ، مرجع سابق: صالح عبد الحكيم المصري (٣) 
معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة   : ميرفت محمد راضي (٤)

  .٣٣ص، م٢٠٠٦، غزة، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، وسبل التغلب عليها
 ات الفلسطينية بقطاعدور وأهمية القياس المحاسبي للموارد البشرية في الجامع: سناء عبد الهادي الجعيدي (٥)
  .١٢٦-٩٩ص ص ، م٢٠٠٧، غزة، الجامعة اإلسالمية،  رسالة ماجستير غير منشورة، غزة



٩٨ 

ة         ق بوجود بني ا يتعل ة خاصة فيم ويستنتج الباحث أن معظم الجامعات تواجه تحديات تقني
رو      تحتية شاملة وخاصة في جامعات ق   ذا يرجع للحصار المف ى قطاع غزة    طاع غزة وه ض عل

ابر  ع دخول      وإغالق للمع ا يمن ة مم ذ الحدودي ة ا   والمناف زة التقني ة األجه د ضعف    ، لحديث ذا يؤآ وه
ة األ م    البني ن أه ر م ي تعتب غيلية والت ا التش ات واإلتصاالت وضعف آفاءته نظم المعلوم ية ل ساس

  .غزة نحو البيئة اإللكترونيةالمعوقات التي تواجه تحول الجامعات بقطاع 
  :المعوقات البشرية ) ج

ذا العنصر ال يمكن ألي     يعتبر العنصر البشري هو أهم العناصر في أي نظام، إذ بدون ه
نظام أن يحقق أهدافه المرجوة، فالمعدات واآلالت واألجهزة وآل وسائل التقنية الحديثة ما هي إال 

ري    ر البش دون العنص ة ب ر خامل طينة وتواج، عناص ات الفلس زة  ه الجامع اع غ ن   بقط د م العدي
  :ومن هذه المعوقات، لكترونيةالمشكالت البشرية التي تحد أو تعوق دون تطبيق اإلدارة اإل

ذه        -١ ن ه تفيدين م ين المس ات وب م المعلوم ال نظ ي مج املين ف ين الع لة ب رة الفاص وة الكبي الفج
ة    الفئتين ضعيفًاالتكنولوجيا مما يجعل االتصال والتفاهم بين هاتين  تم تصميم أنظم ، ونتيجة لذلك ي

  .ال تلبي حاجة المستفيدين في معظم الحاالت، وهذا يعني هدر المزيد من الوقت والموارد
ة        تدني -٢ أنهم  جزء من عملي الحافز القوى لدى األفراد إلنجاح عملية التحول وعدم إحساسهم ب

  .التحول والنجاح
  .بواب المغلقة والخوف من التكنولوجيا وتطبيقاتهاالطبيعة البشرية وثقافة األ -٣
  .التوافق مع النظم اليدوية المعتادة في العمل ودوراتها المستندية ورفض التحديث والتغيير -٤
  )٢( .الثقة في حماية سرية وأمن التعامالت الشخصية قلة -٥
ة       -٦ ن قل ه م ا يقابل ة وم اإلدارة التقني ة ب ة الخاص زة التقني ة األجه دى   حداث تخدامها ل ارة اس مه

    .اإلداريين واألآاديميين
    .الموظفينلدى بعض  لكترونيةاإلتجاهات السلبية نحو اإلدارة اإل -٧
     )٣( .ضعف اتقان اللغة اإلنجليزية لدى بعض الموظفين -٨
   )٤( .لكترونيةنقص المدربين المؤهلين في مجال اإلدارة اإل -٩
  .بين أعضاء الهيئة اإلدارية واألآاديمية في الجامعات ونيةلكترضعف نشر ثقافة اإلدارة اإل -١٠
كل م أثناء العام الدراسي وفي أيام الدوام الجامعي األمر الذي يشتتمعظم الدورات التدريبية  -١١

  .الجامعةن في وظفيعبئًا وتعارضًا مع عمل الم
  )٥( .نقص الوعي بأهمية أمن وحماية المعلومات لدى الموظفين -١٢
للراحة وعدم رغبتهم في خوض  أعضاء الهيئتين األآاديمية واإلداريةول عدد آبير من مي -١٣

  .لتطبيق اإلدارة اإللكترونية تجارب جديدة تستنفذ منهم وقتًا ومجهودًا في المراحل األولى
الخوف من أن تحويل العمل اإلداري التقليدي إلى اإللكتروني قد يؤدي إلى إعادة تنظيمها  -١٤

  )٦( .المتفرغين الموظفينإلى تقليص عدد  مما يؤدي
، ويالحظ الباحث أن النقص في عدد األفراد المؤهلين لتدريب وللتأقلم مع البيئة الرقمية  

نظرًا لقلة وضعف الدورات التدريبية التي ، اصبح أمر تعاني منه أغلب الجامعات بقطاع غزة

                                                                                                         
اجي خليف   (١)  ر ن ي فلسطي      : زهي ين ف ة نظر المعلم تخدام الفصول االفتراضية من وجه دولي    ،ناس ؤتمر ال الم

تعلم االلكت   ، الثاني للتعلم االلكروني والتعليم عن بعد وطني لل د    المرآز ال دريب عن بع ي والت -٢١، الرياض ، رون
  .٢٨ص ،م٢٠١١شباط  ٢٣
  .٢١-١٤ص ص ، مرجع سابق: محمد صبري أبو خميس (٢)
  . ١٠٥-١٠٢ص ص ، مرجع سابق: نعيم حسن الفرا(٣) 
  .٣٢ص ، مرجع سابق: ميرفت محمد راضي (٤)
  .٢١٧ص ، مرجع سابق: يوسف أبو أمونة (٥)
  .٢٢ص ، مرجع سابق :ملتقى تكنولوجيا المعلومات األول (٦)



٩٩ 

النقص في الموارد البشرية المؤهلة للتعامل  لذلك فإن، يتلقونها وعدم مناسبيتها ألوقاتهم الوظيفية
  .ممارستها للتكنولوجيا الحديثة دمع العصر الرقمي يعد معوقًا يواجه المؤسسات عن

  
  :المعوقات المالية ) د

  : وتتلخص فيما يلي
رة          لكترونيةالتقنيات اإلالسرعة الكبيرة لتقادم  -١ رات آبي ى تغيي ؤدي في معظم الحاالت إل ا ي مم

  .مة القائمة، حيث يتطلب ذلك موارد مالية آبيرةفي األنظ
دم -٢ ق اإلدارة اإل   ع ات تطبي ادية لمتطلب ة اإلقتص ن الناحي دوى م ة ج ام بدراس ةالقي  لكتروني

  .وتجهيزاتها
  .التكلفة العالية لخدمات اإلنترنت واإلتصاالت -٣
  )١( .لكترونيةبتقنيات اإلدارة اإلارتفاع التكاليف المتعلقة  -٤
   .بقطاع غزة في الجامعات الفلسطينية لكترونيةلتمويل الحكومي لمشاريع اإلدارة اإلضعف ا -٥
  . لكترونيةاإل إلى اإلدارةقلة الميزانيات المالية المخصصة من قبل الجامعة للتحول من  -٦
  )٢( .توجيه التمويل الجامعي نحو األمور التعليمية األآثر إلحاحًا -٧
  .للموظفين في العمل اإللكتروني ضعف نظام الحوافز المادية -٨
  )٣( .لكترونيةالتكلفة العالية الالزمة لتدريب المهنيين والتقنيين والموظفين في مجال اإلدارة اإل -٩
ة           -١٠ ة حسب التغطي ات مختلف ى وضع أولوي ا الجامعات إل ساهمت الضائقة المالية التي تمر به

  .المالية التوفرة
ى قطاع غزة      تعاني آافة الجامعات من ال   -١١ الي المفروض عل ذا الحصار    ، حصار الم ر ه وأث

  )٤( .لكترونيةبشكل آبير على توفير الدعم المالي الخارجي لمشاريع التحول إلى اإلدارة اإل
  .الموارد المالية للجامعات والتي تقتصر في أغلب األحيان على رسوم الطلبة نقص -١٢
  )٥( .ة للجامعةوجود استثمارات وعوائد ذاتي االفتقار إلى -١٣

وال ضخمة       ى أم اج إل ة يحت روع اإلدارة اإللكتروني ل مش روع مث رى الباحث أن مش وي
لكن معظم الجامعات بقطاع غزة      ، تتالئم مع هذا األسلوب التقني الحديث وتوفير آافة مستلزماته

ذه المشاريع       ل ه ة لمث ة الالزم ات المادي دع    ، تعاني من النقص في اإلمكان ك بسبب ضعف ال م وذل
ؤمن  ، السياسي والمالي لذا البد من أن يدعم المشروع سياسيًا من قبل القيادات العليا ويدعم ماليًا لي

  .له فرصة االستمرار والتطور

  :الخالصة  -
ات الفلسطينية ابقة يتضح أن الجامع ات والدراسات الس ًا لألدبي ا سبق ووفق ديها  مم بقطاع غزة ل

ا      ، بها لكترونيةرة اإلمحاوالت فعلية وواقعية لتطبيق اإلدا ك وجود مرآز لتكنولوجي ى ذل ويدل عل
ة     ، المعلومات واالتصاالت بكل جامعة ة ومواآب اديمي بالجامع بهدف تطوير األداء اإلداري واألآ

ة ورة التكنولوجي ة والث تجدات العالمي ات، التطورات والمس ذ الجامع ات  إال أن ه ن معوق اني م تع
ا وتطبيقه    دمها وتطوره ة ا لنظام اإلدارة اإل تحول دون تق ة     ، لكتروني ات مختلف ذه المعوق ومعظم ه

ؤثر بدرجة منخفضة    بعض اآلخر ي ة وال ؤثر بدرجة عالي أثير فبعضها ي ا تقف ، الت ا جميع إال أنه

                                     
  .٢٣-١٥ص ص ، مرجع سابق: محمد صبري أبو خميس(١) 
  . ٩٤-٨٩ص ص ، مرجع سابق: نعيم حسن الفرا(٢) 
  .٣٢ص ، مرجع سابق: ميرفت محمد راضي(٣) 
  .٢١٦ص ، مرجع سابق: يوسف أبو أمونة(٤) 
تعليم العالي بين الواقع ال"ورشة عمل بعنوان ، حول تمويل التعليم العالي في فلسطين: عليان الحولي (٥)

  .١٤٩ص، م٢٠٠١، غزة، الجامعة اإلسالمية، "والطموح



١٠٠ 

ذه     عقبة ل من ه في وجه التطبيق والبد من وضع الخطط الناجحة وتقديم المقترحات الالزمة للتقلي
ا بصورة  حتى يتم تطبيق، المعوقات الي     ه ليمة وبالت ا      تصحيحة وس حقق األهداف التي تسعى إليه
ذا       هذه على وللتعرف .الجامعة ذا الغرض وه ة له األسباب والمعوقات سيتم عمل الدراسة الميداني
  .الفصل الرابع حتويهما سي



١٠٠ 

  الفصل الرابع
  في الجامعات الفلسطينية لكترونيةتطبيق اإلدارة اإل واقع

  )ميدانية دراسة ( 
  
  .تمهيد -

  
  .أهداف الدراسة الميدانية /أوًال

  
  .الميدانية مجتمع الدراسة /ًانيثا
  
  .الميدانية عينة الدراسة/ ًاثالث
  

  .الميدانية أداة الدراسة/ ًارابع
  

  .الميدانية خطوات إجراء الدراسة/ سًاخام
  

  .الدراسة الميدانيةات إجراء/ ًاسادس
  
  .المعالجات اإلحصائية/ عًاساب

  
  .تحليل نتائج الدراسة الميدانية/ ًاثامن

  
  .الخالصة -
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  الفصل الرابع
  في الجامعات الفلسطينية لكترونيةتطبيق اإلدارة اإل واقع

  )دراسة ميدانية(
  

  :تمهيد -
ة  لدراسة لالتفصيلي  يتناول هذا الفصل الوصف ا الباحث      الميداني واإلجراءات التي اتبعه

ذ ة   ، هالتنفي نهج الدراس من م ث يتض تخدمت     ، حي ي اس ة واألداة الت ا والعين ا ومفرداته ومجتمعه
ائج      ستبوالخطوات التي اتبعت وطريقة توزيع وجمع اال ا وتفسير النت ا وصدقها وثباته انة وتفريغه

ع  للكشف عنوذلك ، في الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة ة تطبيق اإلدارة اإل  واق  لكتروني
  .وسبل التغلب عليهاوالمعوقات التي تواجهها في الجامعات الفلسطينية 

  
  :أهداف الدراسة الميدانية: أوًال

  :تهدف الدراسة الميدانية إلى
ات    - ١ ة (الكشف عن المعوق ة ، التنظيمي ة  ، التقني ق اإلدارة التي تواجه تطبي   ) البشرية والمالي

  .في الجامعات الفلسطينية لكترونيةاإل
ة   - ٢ أفراد العين ة ب ة المرتبط رات الدراس ر متغي ى أث ة(التعرف إل ي، الجامع ل العلم ، المؤه

ر ا الموظف    ، العم ي تلقاه ة الت دورات التدريبي دد ال ة وع نوات الخدم ي ) س تجابات ف اس
و  راد نح ق اإلدارة اإل  األف ه تطبي ي تواج ات الت ع المعوق ةلكواق ات  تروني ي الجامع ف

 .الفلسطينية
يات   - ٣ ض التوص ديم بع ن         ، تق د م ى أو الح اء عل ي القض اهم ف ن أن تس ن الممك ي م والت

 .في الجامعات الفلسطينية لكترونيةالمعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإل
 
  :الميدانية مجتمع الدراسة: ًانيثا

ع   ن جمي ة م ع الدراس ل مجتم ة يتمث ة اإلداري اء الهيئ ات  ا أعض ي الجامع ون ف ذين يعمل ل
ع    ، الفلسطينية في قطاع غزة ممن يحملون المسميات اإلدارية المختلفة وقد بلغ عدد الجامعات أرب

م    ، جامعات بفروعها المختلفة الي رق ين عدد   ) ٢(والجدول الت ة   يب ة اإلداري بمختلف   أعضاء الهيئ
لعدد اإلجمالي لمفردات الدراسة  حيث بلغ ا) إداري، رئيس قسم، مدير، عميد(المستويات اإلدارية 

  .فردًا) ٥٧٧(
  

  )٢(جدول 
  قطاع غزةبتوزيع مجتمع الدراسة على الجامعات الفلسطينية 

 عدد اإلداريين  الجامعة  م
  ٢٤٠  اإلسالمية -١
  ١٤٣  األزهر -٢
  ٨٢  األقصى -٣
  ١١٢  القدس المفتوحة -٤

  ٥٧٧  المجموع
  

دليل جامعة األقصى ، ٢٠١١-٢٠١٠دليل جامعة األزهر ، ٢٠١١-٢٠١٠دليل الجامعة اإلسالمية : المصدر(
  ).٢٠١١-٢٠١٠دليل جامعة القدس المفتوحة ، ٢٠١١-٢٠١٠
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  :الميدانية عينة الدراسة: ًاثالث
د  ، فردًا موزعين على األربع جامعات في قطاع غزة) ٣٠٥(تكونت عينة الدراسة من  وق

ة نسبة    مثلت حيث، تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية راد مجتمع    % ٥٣العين من أف
  .فردًا) ٥٧٧(اسة اًألصلي البالغ الدر

  
  )٣(جدول 

  مجتمع وعينة الدراسة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
  العدد  الجامعة

  عدد العينة  العدد الكلي  الجامعة  م
  ٨٥  ٢٤٠  اإلسالمية -١
  ٨٠  ١٤٣  األزهر -٢
  ٧٧  ٨٢  األقصى -٣
  ٦٣  ١١٢  حةالقدس المفتو -٤

  ٣٠٥  ٥٧٧  المجموع
  

م  م األقصى ) ٣(يالحظ من جدول رق ة اإلسالمية ث يًال هي الجامع ات تمث ر العين أن أآث
  :وذلك يعود لألسباب التالية، فاألزهر وأخيرًا القدس المفتوحة

ي طبقت       - ١ ين الجامعات الت وظفين من ب ة الم ة من ناحي ر آثاف ة اإلسالمية األآث أن الجامع
  .عليها الدراسة

ي اال - ٢ د ف تبأن الفق ة س ي جامع ه ف ر من ان أآث دس المفتوحة واألزهر آ ة الق ي جامع انات ف
 ):٤(األقصى واإلسالمية آما يبين الجدول التالي رقم 

  
  )٤(جدول 

  انات على عينة الدراسةستبتوزيع اال
  العدد العائد  العدد المفقود  العدد الموزع  الجامعة
  ٧٠  ١٥  ٨٥  اإلسالمية
  ٥٠  ٣٠  ٨٠  األزهر
  ٦٠  ١٧  ٧٧  األقصى

  ٤٠  ٢٣  ٦٣  القدس المفتوحة
  ٢٢٠  ٨٥  ٣٠٥  المجموع

  
م   دول رق ن ج ظ م ع  ) ٤(ويالح ام بتوزي ن اال) ٣٠٥(أن الباحث ق خة م تبنس ى س انة عل

ل الموظفين   ، في مختلف المستويات اإلدارية موظفي الجامعات وبعد اإلجابة على االستبانة من قب
ام الباحث بجم   ، في تلك الجامعات د     ) ٣٠٥(نسخة من ًأصل    ) ٢٢٠(ع ق م فق ) ٨٥(نسخة حيث ت

  .نسخة في مختلف الجامعات
  ).٢٢٠(التحليل اإلحصائي على االستبانات المسترجعة البالغ عددها  إجراءوقد تم 

داول  ة الدر) ٨(و ) ٧(،)٦(،)٥(والج راد عين ع أف ين توزي ًا تب ة تبع ة اس رات الدراس لمتغي
  :و التاليالديمغرافية والشخصية على النح
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  :متغير المؤهل العلمي -١
  )٥(جدول 

  تبعًا لمتغير المؤهل العلمي الدراسةتوزيع عينة 
  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل

  %١٧.٣  ٣٨  دون الجامعي
  %٥٨.٢  ١٢٨  جامعي

  %٢٤.٥  ٥٤  دراسات عليا
  %١٠٠  ٢٢٠  المجموع

  
م  ى م) ٥(يتضح من جدول رق ة للحاصلين عل بة المئوي ى أن النس ؤهل دون الجامعي وصلت إل

ى   ،%)١٧.٣( ة وصلت إل هادة الجامعي ة الش ات  ،%)٥٨.٢(ولحمل هادة الدراس ة ش ا  ولحمل العلي
ى لت إل ل ،%)٢٤.٥( وص ة  ومث ن حمل طينية م ات الفلس وظفي الجامع ة م ين أن غالبي ذا يب ه

ايير لت   ، العلياالشهادات  ا  وذلك يعود إلى سياسة الجامعات الفلسطينية التي تضع مع ين موظفيه ، عي
  .وي المؤهالت العلياذوالتي منها أن يكونوا من 

  
  :متغير العمر -٢

  )٦(جدول 
  تبعًا لمتغير العمر الدراسةتوزيع عينة 

  النسبة المئوية  التكرار  العمر
  %١١.٤  ٢٥  ٢٥أقل من 

  %٥٢.٣  ١١٤  ٣٥-٢٥من 
  %٢٤.٥  ٥٥  ٤٥-٣٦من 

  %١١.٨  ٢٦  ٤٥أآثر من 
  %١٠٠  ٢٢٠  المجموع

  
م   يتضح بته   ) ٦(من جدول رق ا نس ل من       %) ١١.٤(أن م ارهم أق ة الدراسة أعم من عين

ين    %) ٢٤.٥(، سنة  ٣٥و ٢٥أعمارهم تتراوح بين %) ٥٢.٣(، سنة ٢٥ رواح ب ارهم تت  ٣٦أعم
أآثر   ٥٥أعمارهم  %)١١.٨(وأن مانسبته ، سنة ٤٥و  وع      ، سنة ف ى التن ابقة عل دل النتيجة الس وت

وفر          ، الدراسة في متوسط أعمار أفراد مجتمع   ى ت دل عل ا ي بيًا مم ار نس اع متوسط األعم مع ارتف
رة  ل الخب ق اإلدارة اإل     ،عام ة تطبي د إمكاني ي تحدي ة ف داف الدراس دم أه ذا يخ ةوه ا ، لكتروني آم

ًا  ن %) ٨٩(ويالحظ أن تقريب ل م ارهم أق ة أعم ع الدراس ن مجتم نة ٤٥م ى أن  ،س دل عل ذا ي وه
ة    المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي وأن ال امها اإلداري جامعات تحرص على توظيف الشباب في أقس

ة بة ، المختلف ًا أن نس ن   %)١١.٨(ويالحظ أيض ر م ارهم أآث ة أعم ع الدراس ن مجتم نة ٤٥م  ،س
  .سنة ٦٠وذلك يرجع القتراب هذا العمر من سن التقاعد في الجامعات الفلسطينية البالغ 
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  :متغير سنوات الخدمة -٣
  )٧(جدول 

  تبعأ لمتغير سنوات الخدمة الدراسةنة توزيع عي
  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخدمة

  %٢٢.٢  ٤٩  ٥أقل من 
  %٤٣.٢  ٩٥  ١٠-٦من 
  %٢٠.٩  ٤٦  ١٥-١١من 

  %١٣.٦  ٣٠  ١٥أآثر من 
  %١٠٠  ٢٢٠  المجموع

  
دول  ن ج ن  ) ٧(يتضح م ل م ة أق ة ألصحاب الخدم بة المئوي نوات وصلت  ٥أن النس س

ة من    ، %)٤٣.٢(سنوات بلغت    ١٠-٦ب الخدمة من  وألصحا، %)٢٢.٢(إلى وألصحاب الخدم
أتي    ،%)١٣.٦(سنة خدمة وصلت إلى  ١٥وأآثر من ، %)٢٠.٩(بلغت  ١٥-١١ ه ي وهذا يبين أن

ك  ، سنوات  ١٠-٦الجامعة من أصحاب الخبرة ب أعضاء الهيئة اإلداريةفي المرتبة األولى من  وذل
ذي أدى  ، بقطاع غزة  للجامعات الفلسطينية   ماضية يعود للتوسع األخير خالل العشر سنوات ال وال

  .إلى تعيين المزيد من الموظفين الجدد
  
  :متغير الدورات التدريبية -٤

  )٨(جدول 
  توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير الدورات التدريبية

  النسبة المئوية  التكرار  التدريبية الدورات المشارآة في
  %٣٣.٦  ٧٤  شارك في أي دورةلم ي
  %١٨.٦  ٤١  رك في دورة واحدةشا

  %١٨.٦  ٤١  نشارك في دورتين تدريبيتي
  %٢٩.٢  ٦٤  نشارك في أآثر من دورتي

  %١٠٠  ٢٢٠  المجموع
  
م      دول رق ي ج حة ف ائج الموض ين النت بة أن ، )٨(تب م   %) ٣٣.٦(نس ة ل راد العين ن أف م

نسبة  وأن ، احدةشارك في دورة و%) ١٨.٦(ونسبة ، لكترونيةي دورة في اإلدارة اإليشارك في أ
دريبيتي   %) ١٨.٦( ين ت في   اشارآو من  نسبة  %) ٢٩.٢(ن أو، نمن أفراد العينة شارك في دورت

ن  ر م دريبيتيأآث ين ت ي اإلدارة اإل ندورت ةف امهم بموضوع اإلدارة ، لكتروني ى اهتم ير إل ا يش مم
بته     ، لكترونيةاإل ا نس اك م ا أن هن م يشارآو  %) ٣٣.٦(آم ا    ال ة مم ى    في اي دورة تدريبي دل عل ي

اإلدارة اإل  ة وجود قصور في البرامج التدريبية المتعلقة ب في الجامعات الفلسطينية بقطاع      لكتروني
  . غزة

 
 :الميدانية أداة الدراسة: ًارابع

م          يع نظ ت مواض ي تناول ابقة الت ة الس ة والعملي ات النظري ة للدراس وء المراجع ي ض ف
ات واإلدارة اإل ةالمعلوم تطالع  ، لكتروني د اس ال    وبع ذا المج ي ه ين ف ن المتخصص دد م رأي ع

راتهم  تنارة بخب تخدم ، واالس ثاس تباال الباح ة  س ات الالزم ى البيان ول عل ق  ، انة للحص ك وف وذل
  :الخطوات التالية

  .ستبانةتحديد األبعاد الرئيسية لال - ١
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 .إعداد الفقرات لكل بعد - ٢
رعة    - ٣ هولة وس ة لس ات مغلق ئلة واضحة وذات نهاي م األس ون معظ اة أن تك ة  مراع اإلجاب

 .عليها وسهولة تحليلها
 .ستبانة في صورتها األوليةإعداد اال - ٤
 .انة واختبار صدقهاستبتحكيم اال - ٥
 ).٣(انة في صورتها النهائية آما في الملحق رقم ستبإعداد اال - ٦
 .ستبانة شخصيًا على عينة البحثتوزيع اال - ٧
 .ستبانات وتحليلهاجمع اال - ٨

ك لشرح اال  انة شخصيستبمع مالحظة أنه تم توزيع اال تب ًا على أفراد العينة وذل انة وتوضيح اي  س
  :هما جزأين انة علىستبوقد اشتملت اال، ومراعاة الجدية في اإلجابة عليهاغموض فيها 
  .يشتمل على البيانات األولية للمفحوص/ الجزء األول
  :هيمحاور  ةخمس ويشتمل على عبارات االستبانة وتنقسم إلى/ الجزء الثاني

  .المعوقات التنظيمية: ولالمحور األ
  .المعوقات التقنية: المحور الثاني
  .المعوقات البشرية: المحور الثالث
  .المعوقات المالية: المحور الرابع

ات تطبيق     : المحور الخامس ى معوق أبرز اآلليات التي يمكن من خاللها التغلب عل
  .في الجامعة لكترونيةاإلدارة اإل

  
  :الميدانية خطوات إجراء الدراسة: سًاخام

  :سارت الدراسة وفق الخطوات اإلجرائية التالية  
  :انةستبصدق اال -١

ا    انة ومدى تحقيقها ستبتم التأآد من صدق اال   ق    لألهداف التي وضعت من أجله عن طري
  .صدق المحكمين وصدق المقياس

 :صدق المحكمين •
ة من   لى لجنة من المحكمين مكوانة في صورتها األولية عستبقام الباحث بعرض اال ) ١٣(ن

ربية في  وآليات الت، ًا من أعضاء الهيئة التدريسية في آلية التربية بجامعة عين شمسمحكم
طينية ب ات الفلس زةبعض الجامع اع غ اعد  ، قط تاذ مس تاذ أو أس ة أس ون درج ن يحمل أو مم

ة   دآتور  ة   ، في أصول التربي ة واإلدارة التعليمي ة المقارن ا هو موضح ب    ،والتربي  ملحق وآم
مناسبة  من أجل التحقق من أن المقياس أو األداة التي قام الباحث بتصميمها وذلك ، )٢( رقم

ا صممت لقياسه    ، وعباراتها صحيحة ًال م ين     ، تقيس فع د استجاب الباحث ألراء المحكم وق
اتهم   وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل وإضافة   د أ ، في ضوء مقترح دت صياغة  ي عوق

  ).٣(و) ١(بملحق رقم  وآما هو موضح، قها لغويًاتم تدقي بعض العبارات بعد أن
 :صدق المقياس •

ق اال ام الباحث بتطبي د ق تبلق ن س ة م ة استطالعية مكون ى عين ع  ٢٥يان عل ن مجتم ردًا م ف
  :انة آالتاليستبوتم توزيع اال، الدراسة

في جامعة القدس  ٤، في جامعة األقصى ٥، في جامعة األزهر ٧، في الجامعة اإلسالمية ٨
  .وتم التأآد من صدقها وبعد جمعها تم حساب صدق عبارات المقياس .فتوحةالم

  :مقياس االتساق الداخلي لالستبانة -٢
اس          تبانة بالمقي رات االس ن فق رة م ل فق ات آ ين درج اط ب وة االرتب و ق د   وه ي للبع الكل

  .)بيرسون( باستخدام مقياس الرئيسي الذي تنتمي إليه وبالمقياس الفرعي للمحور الذي تنتمي إليه
  



١٠٦ 

  :صدق االتساق الداخلي لبنود مقياس المعوقات التنظيمية •
  )٩(جدول 
  مقياس المعوقات التنظيمية بنودالقيم التقديرية لمعامالت االتساق الداخلى ل

ارتباط العبارة   العبارات  م
  بالمقياس الكلي

ارتباط العبارة 
  الفرعي بالمقياس

ة ا   ١ ليم لعملي يط الس ى التخط ار إل و اإلدارة االفتق ول نح لتح
٠.٥١٩  **  .لكترونيةاإل  ** ٠.٦٣٤ 

 ٠.٤١٥ ** ٠.٢٥٢ **  .المرآزية في إدارات الجامعة  ٢
 ٠.٧٣٨ ** ٠.٥٣٨ **  .لكترونيةغموض الرؤية المستقبلية لتطبيق اإلدارة اإل  ٣

ة       ٤ داف المتعلق ع األه ي وض وظفين ف ارآة الم عف مش ض
 ٠.٦٧٢ ٠.٥٣٥ **  .لكترونيةباإلدارة اإل

 ٠.٦٤٧ ** ٠.٥٢٠ **  .بالجامعة لكترونيةقسم خاص باإلدارة اإل االفتقار إلى  ٥

ق        ٦ ة تطبي الي لسياس يم الع ة والتعل م وزارة التربي عف دع ض
 ٠.٥٦١ ** ٠.٤٥١ **  .لكترونيةاإلدارة اإل

و       ٧ ول نح ة التح ؤخر عملي ة ت راءات اإلداري ة اإلج روتيني
 ٠.٦٠٣ ** ٠.٥٠٣ **  .لكترونيةاإلدارة اإل

 ٠.٦٥٤ ** ٠.٥٢٤ **  .لكترونيةنقص التشريعات الالزمة لتطبيقات اإلدارة اإل  ٨

ق اإلدارة      ٩ ة بتطبي داف األآاديمي اط األه عف ارتب ض
 ٠.٧٠٢ ** ٠.٥٦٧ **  .لكترونيةاإل

 ٠.٧٠١ ** ٠.٥٩٩ **  .لكترونيةضعف الوعي بأهمية تطبيق اإلدارة اإل ١٠
 ٠.٧٣٤ ** ٠.٥٦٠ **  .لتغييربطء استجابة إدارة الجامعة لمطالب ا ١١
 ٠.٧١٥ ** ٠.٥٧٩ **  .ضعف التنسيق بين الوحدات اإلدارية داخل الجامعة ١٢
 ٠.٧١٣ ** ٠.٥٨٨ **  .لكترونيةضعف دعم القيادات الجامعية لمشروع اإلدارة اإل ١٣

خوف اإلدارة على سرية بعض المعلومات في حال تطبيق        ١٤
 ٠.٥١٤ ** ٠.٤٥٠ **  .لكترونيةاإلدارة اإل

ات اإلدارة   ١٥ ع تطبيق ة م ة الحالي ل التنظيمي ق الهياآ ة تواف قل
 ٠.٦٩٨ ** ٠.٦٣٣ **  .لكترونيةاإل

ات   ١٦ تخدام التقني ادي الس المعنوي والم ز بنوعيه ضعف التحفي
 ٠.٧٠٦ ** ٠.٥٦٦ **  .الحديثة

ة        ١٧ ؤتمرات للموظفين المتعلق دوات والم ات الن عدم مناسبة أوق
 ٠.٥١٠ ** ٠.٤٦٨ **  .ةلكترونيباإلدارة اإل

 ٠.٥٩١ ** ٠.٥٠٠ **  .انشغال اإلدارة الجامعية باألولويات نظرًا للظروف السائدة ١٨
 ٠.٦٦٣ ** ٠.٥٨٨ **  .ضعف وسائل االتصال بين الهياآل اإلدارية في الجامعية  ١٩

  ).٠.٠١(توجد داللة إحصائية عند المستوى ** 
م      دول رق ن الج ث م تنتج الباح ع    أن ن، )٩(يس ارة م ل عب اط آ ل ارتب اب معام ائج حس ت

ة      ات التنظيمي ارات محور المعوق ع عب ين    ، الدرجة الكلية لجمي د تراوحت ب في حدها   ) ٠.٤١٥(ق
وأن نتائج حساب معامل  ، في حدها األعلى) ٣(للعبارة رقم ) ٠.٧٣٨(و ، )٢(األدنى للعبارة رقم 

ين   ارتباط آل عبارة مع الدرجة العامة لجميع عبارات محاور  ) ٠.٢٥٢(االستبانة قدر تراوحت ب
ذلك   ، في حدها األعلى) ١٠(للعبارة رقم ) ٠.٥٩٩(و، )٢(في حدها األدنى للعبارة رقم  ويتضح آ

ع بالصدق     ، )٠.٠١(أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ا تتمت ا يجعله مم
يس   ،رالداخلي ويحقق لالستبانة الصدق البنائي لعبارات المحو وتعد بذلك صالحة للتطبيق وأنها تق

  .أهداف الدراسة
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  :صدق االتساق الداخلي لبنود مقياس المعوقات التقنية •
  )١٠(جدول 

  التقنيةمقياس المعوقات  لبنودالقيم التقديرية لمعامالت االتساق الداخلى 

ارتباط العبارة   العبارات  م
  بالمقياس الكلي

ارتباط العبارة 
  بالمقياس الفرعي

ق اإلدارة      ٢٠ ة لتطبي ة الالزم ة التحتي توى البني عف مس ض
 ٠.٦٥٥ ** ٠.٥٨٣ **  .لكترونيةاإل

 ٠.٥٩٦ ** ٠.٤٧٦ **  .صعوبة مسايرة سرعة التغيير في تكنولوجيا المعلومات ٢١
 ٠.٧٠٧ ** ٠.٦٢١ **  .االفتقار إلى قواعد بيانات دقيقة متكاملة ٢٢
 ٠.٧٢٣ ** ٠.٥٨٠ **  .الجامعةقلة آفاية أجهزة الحاسب المتوفرة في  ٢٣
 ٠.٦٩١ ** ٠.٦٠٢ **  .لكترونيةضعف الدعم الفني لألجهزة اإل ٢٤
 ٠.٥٠٤ ** ٠.٣٩٠ **  .سرعة تطور برامج الحاسب اآللي ٢٥
 ٠.٥٨٩ ** ٠.٤٦٤ **  .سرعة تطور أجهزة الحاسب اآللي ٢٦
 ٠.٦٨١ ** ٠.٥١٧ **  .صعوبة تعريب األنظمة والبرامج األجنبية ٢٧
 ٠.٦٢٧ ** ٠.٥٦٣ **  .عف تحديث البرمجيات المطبقةض ٢٨
 ٠.٦٥٤ ** ٠.٦٢٣ **  .لكتروني بين إدارة الجامعة وأقسامهاضعف الربط اإل ٢٩

دة تتناسب مع العمل         ٣٠ ة جي ة العربي ات باللغ ندرة توفر برمجي
 ٠.٦٩٢ ** ٠.٥٢٩  **  .اإلداري الجامعي

 ٠.٦٨٨ ** ٠.٥٧٩ **  .الدعم الفني تخلي بعض الشرآات الموردة لألجهزة عن ٣١

تالف     ٣٢ ة الخ ي إدارات الجامع زة ف ين األجه ربط ب صعوبة ال
 ٠.٧٦٢ ** ٠.٦٠٠ **  .مواصفاتها

ق اإلدارة     ٣٣ ات تطبي حة آللي ادية الموض ة اإلرش ص األدل نق
 ٠.٥٦٩ ** ٠.٥٨٢ **  .لكترونيةاإل

ى ٣٤ ار إل ة    االفتق ات الخاص دة البيان ة قاع ي لحماي ام أمن نظ
 ٠.٦٢٣ ** ٠.٥٣٥ **  .بتعامالت الجامعة

 ٠.٧١٠ ** ٠.٦٣٩ **  .ندرة وجود نظام احتياطي عند حدوث خلل في النظام العام ٣٥

د المعلومات األساسية       ٣٦ ندرة وجود نسخ احتياطية في حال فق
 ٠.٦٨٤ ** ٠.٥٤١ **  .المخزنة والمتعامل معها

ميم  ٣٧ اة تص ور مراع راتقص ي الج المختب زة ف ة المجه امع
 ٠.٧٠١ ** ٠.٦٦٦ **  .لكترونيةلتتناسب مع تقنيات اإلدارة اإل

ة  تكامل   تدني ٣٨ ات اإلدارة      الغرف اإلداري ا يتناسب مع تقني بم
 ٠.٥٨٥ ** ٠.٥٩٢ **  .لكترونيةاإل

زة الحاسب       ٣٩ د شراء أجه صعوبة وضع مواصفات قياسية عن
 ٠.٧٢٣ ** ٠.٦٤٢ **  .اآللي بالجامعة بسبب التطور السريع في التكنولوجيا

 ٠.٧٠٦ ** ٠.٥٨٨ **  .سهولة اختراق شبكة اإلنترنت ٤٠
**   ٠.٦٩١ ٠.٥٨١ **  .ضعف خدمة اإلتصاالت في الجامعة ٤١  

  ).٠.٠١(توجد داللة إحصائية عند المستوى ** 
أن نتائج حساب معامل ارتباط آل عبارة مع الدرجة ، )١٠(يستنتج الباحث من الجدول رقم 

ارة  ) ٠.٥٠٤(قد تراوحت بين ، التقنيةعبارات محور المعوقات الكلية لجميع  في حدها األدنى للعب
وأن نتائج حساب معامل ارتباط آل  ، في حدها األعلى) ٣٢(للعبارة رقم ) ٠.٧٦٢(و ، )٢٥(رقم 

ين      در تراوحت ب تبانة ق في حدها   ) ٠.٣٩٠(عبارة مع الدرجة العامة لجميع عبارات محاور االس
ارة ى للعب م  األدن م ) ٠.٦٦٦(و، )٢٥(رق ارة رق ى ) ٣٧(للعب دها األعل ي ح ذلك أن ، ف ويتضح آ
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ة      د مستوى دالل ة إحصائيًا عن اط دال امالت االرتب ع مع ع بالصدق   ، )٠.٠١(جمي ا تتمت ا يجعله مم
  .وتعد بذلك صالحة للتطبيق وأنها تقيس أهداف الدراسة ،انة الصدق البنائيالداخلي ويحقق لالستب

 :البشريةخلي لبنود مقياس المعوقات صدق االتساق الدا •
  )١١(جدول 

  البشريةمقياس المعوقات  لبنودالقيم التقديرية لمعامالت االتساق الداخلى 

ارتباط العبارة   العبارات  م
  بالمقياس الكلي

ارتباط العبارة 
  بالمقياس الفرعي

 ٠.٥١٩ ** ٠.٤٩٩ **  .مقاومة بعض إدارات الجامعة للتغيير ٤٢
 ٠.٦٤٦ ** ٠.٥٧٢ **  .ر ثقافة التغيير بين اإلداراتضعف انتشا ٤٣

ات اإلدارة  ٤٤ تخدام تطبيق ى اس درتها عل ة اإلدارة بق انخفاض ثق
 ٠.٧١٨ ** ٠.٦٦٦ **  .لكترونيةاإل

ة ضعف تقبل بعض الموظفين فكرة اإلدارة اإل ٤٥ ًا   لكتروني خواف
 ٠.٦٩٧ ** ٠.٥٦٧ **  .من فقدان مراآزهم الوظيفية

 ٠.٧٥٤ ** ٠.٦٧٩ **  .لكترونيةالكافية بتقنيات اإلدارة اإل قلة المعرفة ٤٦

ق اإلدارة   ٤٧ دوى تطبي دراء بج ض الم اع بع عف اقتن ض
 ٠.٧٧٢ ** ٠.٦٧١ **  .لكترونيةاإل

 ٠.٧٢٣ ** ٠.٥٩١ **  .خوف اإلدارة من زيادة المهام اإلدارية ٤٨

زة   ٤٩ ي صيانة أجه وظفين المتخصصين ف دد الم ي ع نقص ف ال
 ٠.٥٩٨ ** ٠.٤٩٩ **  .يالحاسب اآلل

 ٠.٦٥٧ ** ٠.٥٢٨ **  .ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية لدى بعض الموظفين ٥٠

د      ٥١ ل أح ة تعط ي حال اءلة ف ن المس وظفين م وف بعض الم خ
 ٠.٦٩١ ** ٠.٥٨٦ **  .لكترونيةاألجهزة اإل

املين    ٥٢ دى الع اتي ل ن المعلوم ة األم وعي بأهمي ص ال نق
 ٠.٧٢٤ ** ٠.٦١٨ **  .باإلدارات

 ٠.٧٠٤ ** ٠.٥٧٦ **  .لكترونيةقلة الثقة لدى الموظفين في آافة التعامالت اإل ٥٣
 ٠.٧١٧ ** ٠.٦٣٠ **  .لكترونيةالموظفين الستخدام التقنيات اإل إعدادضعف  ٥٤

ة       عن بعض الموظفين    غياب ٥٥ ام في الجامع دورات التي تق ال
 ٠.٥٧٧ ** ٠.٤٦٧ **  .لكترونيةحول تطبيقات اإلدارة اإل

 ٠.٦٦٩ ** ٠.٥١٨ **  .بالجامعة لكترونيةقلة الكوادر المتخصصة في اإلدارة اإل ٥٦
 ٠.٥٥٣ ** ٠.٣٩٥ **  .اإلدارية واألآاديميةهيئة الآثرة األعباء الملقاة على أعضاء  ٥٧
 ٠.٦٤٣ ** ٠.٤٩٨ **  .خوف الموظفين من فقدان بعض البيانات أو قرصنتها ٥٨

ة  مناسبة أوقات الدورات  ندرة ٥٩ التدريبية لكل من أعضاء الهيئ
 ٠.٦٧٨ ** ٠.٥٥٥ **  .األآاديمية واإلدارية

وم اإلدارة اإل   ٦٠ ي مفه نقص ف ةال ة    لكتروني اء الهيئ دى أعض ل
 ٠.٧٠٢ ** ٠.٥٧٦ **  .األآاديمية واإلدارية

  ).٠.٠١(توجد داللة إحصائية عند المستوى ** 
معامل ارتباط آل عبارة مع الدرجة  أن نتائج حساب، )١١(يستنتج الباحث من الجدول رقم 

ات   ور المعوق ارات مح ع عب ة لجمي ريةالكلي ين ، البش د تراوحت ب ى ) ٠.٥١٩(ق دها األدن ي ح ف
م  ارة رق م ) ٠.٧٧٢(و ، )٤٢(للعب ارة رق ى) ٤٧(للعب دها األعل ي ح ل ، ف ائج حساب معام وأن نت

ين    ارتباط آل عبارة مع الدرجة العامة لجميع عبارات محاور االستبانة ) ٠.٣٩٥(قدر تراوحت ب
م  ارة رق ى للعب دها األدن ي ح م ) ٠.٦٧٩(و، )٥٧(ف ارة رق ى) ٤٦(للعب دها األعل ي ح ويتضح ، ف

ة    تبانة   ، )٠.٠١(آذلك أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى دالل ا يجعل االس  مم
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يس أهداف    وتعد بذلك صالحة لل ،تمتع بالصدق الداخلي ويحقق لها الصدق البنائيت ا تق تطبيق وأنه
  .ةالدراس
 :الماليةصدق االتساق الداخلي لبنود مقياس المعوقات  •

  )١٢(جدول 
  الماليةمقياس المعوقات  لبنودالقيم التقديرية لمعامالت االتساق الداخلى 

ارتباط العبارة   العبارات  م
  بالمقياس الكلي

ارتباط العبارة 
  بالمقياس الفرعي

ات الم  ٦١ ص اإلمكاني ة    نق ن إدارة الجامع ة م ة المخصص الي
 ٠.٧٠٧ ** ٠.٦٠٥ **  .لكترونيةلتطبيق اإلدارة اإل

 ٠.٦٨٦ ** ٠.٥٤٣ **  .لكترونيةارتفاع أسعار بعض المعدات اإل ٦٢
 ٠.٦٧٧ ** ٠.٥٠٦ **  .لكترونيةارتفاع أسعار البرمجيات اإل ٦٣
 ٠.٦٨٨ ** ٠.٥٩٣ **  .قلة آفاية الموارد المالية لصيانة األجهزة ٦٤

ة    ٦٥ ة حماي راء أنظم ة لش ات المخصص عف الميزاني ض
 ٠.٧٦١ ** ٠.٥٧٨ **  .المعلومات

 ٠.٧٨٦ ** ٠.٥٩٦ **  ضعف الميزانيات المخصصة لتطوير برامج الحاسب اآللي ٦٦

ات       ٦٧ رامج وتطبيق ميم ب ة لتص ة المخصص ة الميزاني ة آفاي قل
 ٠.٧٦٣ ** ٠.٦٢٤ **  .الحاسب اآللي

ة لبرامج التدريب للموظفين في مجال   قلة المخصصات المالي ٦٨
 ٠.٧٨٠ ** ٠.٦٥٧ **  .لكترونيةاإلدارة اإل

٦٩ 
يم      ة لتنظ إدارات الجامع ة ب ات المالي عف المخصص ض

رات( دوات، المحاض ل ، الن ات  ) ورش العم ة بتطبيق الخاص
  .لكترونيةاإلدارة اإل

** ٠.٧٨١ ** ٠.٦٢٤ 

ع ال  ٧٠ اون م ال التع ي مج ة ف ات المادي مؤسسات نقص اإلمكاني
 ٠.٧٧٣ ** ٠.٦٤٦ **  .لكترونيةالتدريبية في مجال اإلدارة اإل

اهمة      ٧١ ي المس اص ف اع الخ ة دور القط ة أو (محدودي المالي
 ٠.٧٤٢ ** ٠.٦١٣ **  .لكترونيةلدعم تطبيقات اإلدارة اإل) العينية

ي      ٧٢ ات ف وث والدراس الي المخصص للبح دعم الم عف ال ض
 ٠.٧٣١ ** ٠.٥٥٧ **  .مجال تقنيات المعلومات

ب     ٧٣ زة الحاس يانة أجه ي ص ة لفني زات اإلدارة المادي ة تعزي قل
 ٠.٧٤٨ ** ٠.٦٦٨ **  .اآللي

ل   ٧٤ ال العم ي مج زين ف ة للمتمي وافز مالي ود ح درة وج ن
 ٠.٦٧٨ ** ٠.٥٣٤ **  .اإللكتروني

الخبراء    ٧٥ تعانة ب الزم لالس الي ال دعم الم وفير ال ة ت قل
 ٠.٧٣١ ** ٠.٥٥٩ **  .لكترونيةوالمتخصصين في مجال اإلدارة اإل

ة لتحديث       ٧٦ ل إدارة الجامع ضعف الميزانية المخصصة من قب
 ٠.٧٥٦ ** ٠.٦٢٣ **  .لكترونيةاألجهزة اإل

ات اإلدارة       ٧٧ دعم تطبيق ات ل ن المؤسس ة م نح المقدم درة الم ن
 ٠.٧٤٥ ** ٠.٦٥٣ **  .في الجامعة لكترونيةاإل

 ٠.٥٨٣ ** ٠.٤٨٤ **  .لكترونيةرة اإلضعف الدعم الحكومي لتطبيقات اإلدا ٧٨
  ).٠.٠١(توجد داللة إحصائية عند المستوى ** 

أن نتائج حساب معامل ارتباط آل عبارة مع الدرجة ، )١٢(يستنتج الباحث من الجدول رقم 
في حدها األدنى للعبارة ) ٠.٥٨٣(قد تراوحت بين ، الماليةالكلية لجميع عبارات محور المعوقات 
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وأن نتائج حساب معامل ارتباط آل  ، في حدها األعلى) ٦٦(للعبارة رقم ) ٠.٧٨٦( و، )٧٨(رقم 
ين      در تراوحت ب تبانة ق في حدها   ) ٠.٤٨٤(عبارة مع الدرجة العامة لجميع عبارات محاور االس

م   ارة رق ى للعب م ) ٠.٦٦٨(و، )٧٨(األدن ارة رق ى ) ٧٣(للعب دها األعل ي ح ذلك أن ، ف ويتضح آ
امالت االرتب   ع مع ة   جمي د مستوى دالل ة إحصائيًا عن ع بالصدق   ، )٠.٠١(اط دال ا تتمت ا يجعله مم

  .وتعد بذلك صالحة للتطبيق وأنها تقيس أهداف الدراسة ،الداخلي ويحقق لالستبانة الصدق البنائي
 :آليات التغلب على المعوقاتصدق االتساق الداخلي لبنود مقياس  •

  )١٣(جدول 
  آليات التغلب على المعوقاتمقياس  لبنودالداخلى القيم التقديرية لمعامالت االتساق 

ارتباط العبارة   العبارات  م
  بالمقياس الكلي

ارتباط العبارة 
  بالمقياس الفرعي

**  .لكترونيةوجود دعم وتأييد اإلدارة العليا لتطبيق اإلدارة اإل ٧٩ ٠.٦٢٩ ** ٠.٣٢٥ 
** .لكترونيةإصدار التشريعات الالزمة لتطبيقات اإلدارة اإل ٨٠ ٠.٦٨٣ ** ٠.٣٠٩ 
** .لكترونيةنشر الوعي بمفهوم اإلدارة اإل ٨١ ٠.٧٢٠ ** ٠.٣٨٦ 
ة توضيح أهمية تطبيق اإلدارة اإل ٨٢ ة    لكتروني ة للهيئ في الجامع

 ٠.٧٦٤ ** ٠.٣٩٣ ** .األآاديمية واإلدارية

اء   ٨٣ ادة بن ة (إع ل التنظيمي ات،الهياآ راءات ،العملي اإلج
 ٠.٧٢٩ ** ٠.٣٧٥ ** لكترونيةع متطلبات اإلدارة اإلبما يتوافق م) اإلدارية

ع    ٨٤ ل م ة  للتعام ة واإلداري ة األآاديمي اء الهيئ دريب أعض ت
 ٠.٧٨٥ ** ٠.٤٣٥ ** .بكفاءة عاليةلكترونيةتطبيقات اإلدارة اإل

ة تتصف     ٨٥ توى الجامع ى مس دة عل ات واح دة معلوم اء قاع بن
 ٠.٧٨٧ ** ٠.٤٢٣ ** .بالدقة والشمولية

االت اإل ٨٦ بكات االتص تخدام ش ةاس ةلكتروني بكة (المتقدم ش
 ٠.٧٨٢ ** ٠.٤٢١ ** .لتقويتها وتدعيمها)اإلآسترانت،اإلنترانت، اإلنترنت

ي    ٨٧ ين اإلدارات ف يق ب اون والتنس تراتيجية للتع ع اس وض
 ٠.٨١٤ ** ٠.٤٠٧ **  .الجامعة

ل ٨٨ ات مث ن المعلوم ات أم تخدام تقني دار  : (اس ات ج برمجي
 ٠.٧٠٦ ** ٠.٣٦٣ ** ).التوقيع اإللكتروني،تشفير البيانات، ايةالحم

** .تكثيف جهود التعريب لكافة البرامج الحاسوبية ٨٩ ٠.٦٧٨ ** ٠.٤٥٣ 
ي ٩٠ ال اإللكترون كال االتص ف أش تخدام مختل د (اس البري

 ٠.٨٠٣ ** ٠.٤٨١ ** ).المؤتمرات الدولية،البريد الصوتي، اإللكتروني

يم  ٩١ د(تنظ رات،وراتال ل،المحاض دوات،ورش العم ) الن
 ٠.٧٧٦ ** ٠.٤٣٠ ** .للتعريف بالتقنيات الحديثة

ق اإلدارة       ٩٢ دعم تطبي ة ل ة الجامع ن ميزاني زء م تخصيص ج
 ٠.٧٦٠ ** ٠.٤٠٠ **  .لكترونيةاإل

** .لكترونيةشراء أحدث األجهزة والتقنيات اإل ٩٣ ٠.٧٥٢ ** ٠.٣٨٠ 
ور ال  ٩٤ ة للتط ة الجامع ات  مواآب ي للتقني وجي والبرمج تكنول

 ٠.٧٣٦ ** ٠.٣٥٩ **  .لكترونيةاإل

ة    الأوقات  لاستغال ٩٥ دريب أعضاء الهيئ فراغ واإلجازات في ت
 ٠.٦٦٦ ** ٠.٣٤٤ ** .لكترونيةالتدريسية على تطبيقات اإلدارة اإل

ة    ٩٦ بة للهيئ ات مناس ي أوق ة ف دورات التدريبي ون ال أن تك
 ٠.٧١٤ ** ٠.٣٦٨ ** .األآاديمية واإلدارية

  ).٠.٠١(توجد داللة إحصائية عند المستوى ** 
م   دول رق ن الج تنتج الباحث م ع  ، )١٣(يس ارة م ل عب اط آ ل ارتب اب معام ائج حس أن نت

ين   ، آليات التغلب على المعوقاتالدرجة الكلية لجميع عبارات محور  في  ) ٠.٦٢٩(قد تراوحت ب
م   ارة رق ى للعب دها األدن م للع) ٠.٨١٤(و ، )٧٩(ح ارة رق ى ) ٨٧(ب دها األعل ي ح ائج ، ف وأن نت

در تراوحت     تبانة ق حساب معامل ارتباط آل عبارة مع الدرجة العامة لجميع عبارات محاور االس
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ين  م    ) ٠.٣٠٩(ب ارة رق ى للعب دها األدن ي ح م  ) ٠.٤٨١(و، )٨٠(ف ارة رق دها  ) ٩٠(للعب ي ح ف
ة  ويتضح آذلك أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصا، األعلى ا  ، )٠.٠١(ئيًا عند مستوى دالل مم

ور    ارات المح ائي لعب تبانة الصدق البن ق لالس داخلي ويحق ع بالصدق ال ا تتمت ذلك  ،يجعله د ب وتع
  .صالحة للتطبيق وأنها تقيس أهداف الدراسة

م             داول رق ن ج ح م اط ألداة   )١٣(و  )١٢( ،)١١(، )١٠(، )٩( يتض امالت االرتب أن مع
اءت مرت ة ج ةالدارس توى   ، فع د المس ائيًا عن ة إحص ا دال وة  ، )٠.٠١(وجميعه ى ق ك عل دل ذل وي

  .وآذلك في آل محور من محاورها، التماسك الداخلي لعبارات أداة الدراسة جميعها
  :ثبات المقياس  -٣

اس أن ت            ات المقي د تطبيقه      أداة الدراسة  عطي ويقصد بثب ًا إذا أعي ائج نفسها تقريب ى  النت ا عل
رة   فراد اأ اس بطريقتي     ، أخرى لعينة أنفسهم في نفس الظروف م ات المقي م ثب د ت اخ    وق ا آرونب ألف

دان   ، حيث قام الباحث بحساب معامل ألفا آرونباخ والتجزئة النصفية ، والتجزئة النصفية ا يفي وهم
م      ) ١٤(في التحقق من درجة ثبات فقرات االستبانة ولقد تم إيجاده آما هو آوضح في الجدول رق

  :يالتال
  ) ١٤( جدول 

  وأبعاده لكترونيةالقيم التقديرية لمعامالت الثبات لمقياس معوقات تطبيق اإلدارة اإل
 بطرقتى التجزئة النصفية وألفا آرونباخ 

التجزئة  عدد الفقرات  المقياس وأبعاده
 ألفا آرونباخ النصفية

  ٠.٦٩٠٥  ٠.٧١٨٣  ١٩  المعوقات التنظيمية
  ٠.٧٧٥٩  ٠.٧٤٢٢  ٢٢ المعوقات التقنية
 ٠.٨٨٢٣ ٠.٨٧٤٢  ١٩ المعوقات البشرية
 ٠.٨٧١٤ ٠.٨٦٥٥  ١٨ المعوقات المالية

 ٠.٧٣٢١ ٠.٧١٠٧  ١٨  أبرز آليات التغلب على المعوقات
 ٠.٨٥٤٤ ٠.٨٥١٨  ٩٦  المقياس الكلى

  
ابق أن            دول الس ي الج يم ف ن الق ين م اوز ويتب ة وتتج دالت مرتفع د ،  )٠.٥(المع ذا يؤآ وه

  . ثبات عالية تات المقياس لها معدالعلى أن فقر
اس وأصبحت               ات المقي ن صدق وثب د الباحث م ابقة تأآ راءات الس ذه اإلج د ه ذا وبع وبه

  .دراسةاالستبانة جاهزة وفي صورتها النهائية وصالحة للتطبيق على عينة ال
  

  :إجراءات الدراسة الميدانية: ًاسادس
  :وفق الخطوات التاليةقام الباحث بإجراء الدراسة         
  .إعداد أداة الدراسة وتحكيمها -١
  .الدراسةتحقق الباحث من معاملي الصدق والثبات ألداة  -٢
ة من       -٣ ة البحث المكون راد عين ة   تحديد أف ة اإلداري بالجامعات الفلسطينية في     أعضاء الهيئ

  .قطاع غزة في مختلف المستويات اإلدارية
اب موجه    ححصل البا -٤ ى آت ة     ث عل د البحوث والدراسات العربي ى الجامعات   ، من معه إل

ذه         ، الفلسطينية بقطاع غزة ي ه ى إداري تبانات عل ع االس ة الباحث في توزي وذلك لتسهيل مهم
  .الجامعات المختارة
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تجيبين     -٥ ة للمس دف الدراس رح ه ا وش يًا بتوزيعه ام الباحث شخص تبانة ق ع االس د توزي عن
  .حاجةانة حسب الستبوشرح بعض فقرات اال

ا إحصائيًا بإستخدام          -٦ ى الحاسوب ومعالجته ا إل م إدخال بياناته جمع الباحث االستبانات وت
  ).SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

  :الصعوبات التي واجهت الدراسة * 
  :أبرز الصعوبات الميدانية التي واجهت الباحث أثناء الدراسة قد انحصرت في اآلتي     
رات     مح -١ ت متغي ي تناول ابقة الت ات الس ًا الدراس ة وخصوص ة والعربي ات المحلي ة الدراس دودي

ة وع اإلدارة اإل  ، الدراس ة موض ا لحداث ذا ربم ع ه ةويرج ات   لكتروني ي الجامع ا ف وتطبيقاته
  .والمؤسسات التربوية

ة في ال        -٢ ة الروتيني ذ األنظم جامعات  صعوبة توزيع االستبانات واستردادها بسبب التمسك بتنفي
  .الفلسطينية بقطاع غزة إزاء أي إجراء إداري

رة  ، يان بسبب أنشغالهم الشديد ستبرفض عدد من أعضاء الهيئة اإلدارية تعبئة نموذج اال -٣ أو آث
  .يانات الموزعة عليهم إلجراء الدراسات المختلفةستبعدد اال

زة      -٤ اع غ ن قط ل م عوبة التنق ة    ص ر العربي ة مص ى جمهوري العكسإل ة  إل، وب راء الدراس ج
ى قطاع غزة        ، الميدانية ان الصهيوني المفروض عل رة   ، وذلك بسبب حصار الكي داد خالل فت  إع

   .الدراسة الميدانية
  

  :المعالجات اإلحصائية: سابعًا
ة            ات باستخدام الحاسوب      ، بعد تفريغ إجابات أفراد العين ا وإدخال البيان م  ، جرى ترميزه ث

رزم   إحص  تمت معالجة البيانات امج ال ة     ائيًا باستخدام برن وم اإلجتماعي ، )SPSS(اإلحصائية للعل
  :ومن المعالجات اإلحصائية المستخدمة

رارات و  -١ ة والتك رجح  النسب المئوي وزن الم ابي (ال ط الحس لوصف خصائص  : )المتوس
  .أفراد مجتمع الدراسة للمتغيرات الوظيفية وتحديد استجابات أفراده نحو محاور الدراسة

  ).صدق االتساق الداخلي(لقياس صدق الفقرات ): Pearson( عامل االرتباط بيرسونم -٢
  .لحساب معامالت ثبات آل محور من محاور الدراسة: اختبار ألفا آرونباخ -٣
اه    -٤ ادي اإلتج اين أح ل التب ائية  : )One Way ANOVA(تحلي ة اإلحص لفحص الدالل

  .رافية والشخصيةللفروق التي ترجع إلى متغيرات الدراسة الديمغ
  .لتحديد الفئة التي يميل إليها التباين): Scheffe(اختبار شيفيه  -٥
  
  :الميدانية تحليل نتائج الدراسة: ثامنًا

ا الدراسة       تحليلتناول الباحث هنا ي            ائج التي أسفرت عنه ة  النت ات  " حول  الميداني معوق
  :بمحاور االستبانة االثنين وهما، "يةفي الجامعات الفلسطن لكترونيةتطبيق اإلدارة اإل
  ما معوقات تطبيق اإلدارة اإللكتروينة في الجامعات الفلسطينية؟ :المحور األول

  :ويتفرع منه خمس تساؤالت فرعية هي
  في الجامعات الفلسطينية؟ لكترونيةما المعوقات التنظيمية التي تواجه تطبيق اإلدارة اإل -١
  في الجامعات الفلسطينية؟ لكترونيةتواجه تطبيق اإلدارة اإل ما المعوقات التقنية التي -٢
  في الجامعات الفلسطينية؟ لكترونيةما المعوقات البشرية التي تواجه تطبيق اإلدارة اإل -٣
  في الجامعات الفلسطينية؟ لكترونيةالتي تواجه تطبيق اإلدارة اإل الماليةما المعوقات  -٤

اني  ور الث ا :المح ب عل م بل التغل ق اإلدارة اإلس ه تطبي ي تواج ات الت ةى المعوق ي  لكتروني ف
  الجامعات الفلسطينية؟

ة      ئلة الدراسة الميداني ى اس ة عل ا إحصائيًا   ، وذلك من خالل عرض استجابات أفراد العين ومعاجته
ائية  اليبه اإلحص تداللي وأس في واالس اء الوص اهيم اإلحص تخدام مف ائج ، باس ى النت وًال إل وص

ات تطبيق اإلدارة          وتحليلها وتفسيره ة بمعوق ة المتعلق ة للدراسة الميداني ا في ضوء األطر النظري
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ى الحدود           .في الجامعات الفلسطينية    لكترونيةاإل ائج الدراسة عل د الباحث في تفسير نت د اعتم  وق
ى    ال )ليكرت(حيث استخدم مقياس ، الحقيقية لالرقام ة عل خماسي لجميع محاور الدراسة في اإلجاب

  :تبانة وذلك على النحو التاليفقرات االس
ابي     ) أ ون المتوسط الحس دما يك دًا عن رة ج وق آبي ى المع ة عل ة الموافق ون درج تك

 .درجة فأآثر ٤.٢) الوزن المرجح(
-٣(يكون المتوسط الحسابي من    تكون درجة الموافقة على المعوق آبيرة عندما  ) ب

 .درجة) ٤.١٩
دما ي    ) ج ى المعوق متوسطة عن    كون المتوسط الحسابي من     تكون درجة الموافقة عل

 .درجة) ٢.٩٩-٢.٢(
ن   ) د ابي م ون المتوسط الحس دما يك وق ضعيفة عن ى المع ة عل ة الموافق ون درج تك

 .درجة )٢.١٩-١.٤(
ى المعوق ضعيفة جد     ) هـ ة عل دما يكون المتوسط الحسابي      تكون درجة الموافق ًا عن

 .درجة) ١.٤(قل من أ
  

  :نتائج اسئلة المحور االول
ائج -١ ؤال األول نت ق اإلدارة اإل    : الس ه تطبي ي تواج ة الت ات التنظيمي ا المعوق ةم ي  لكتروني ف

  الجامعات الفلسطينية؟
تخراج     م اس ؤال ت ذا الس ى ه ة عل ة وال ولإلجاب ابية (زن المرجح طات الحس رارو، )المتوس  التك

تنظيمية من  لمعوقات الومن ثم تم استخراج المتوسط العام ل، البعد فقرات وترتيب والنسب المئوية
ة نظر     لكترونيةمعوقات تطبيق اإلدارة اإل ة الدراسة   في الجامعات الفلسطينية من وجه راد عين  أف
   .بها وفيما يلي توضيح لذلك

د يتضح أن متوسطات عبارات ) ١٥(بالنظر إلى جدول رقم  ات      بع ة من معوق ات التنظيمي المعوق
ًا  ، )٣.٥(بلغت  ن وجهة نظر اإلداريينفي الجامعات الفلسطينية م لكترونيةتطبيق اإلدارة اإل ووفق

رة           ة الدراسة آانت بدرجة آبي راد عين ة نظر أف ة من وجه ، للمحك فإن درجة المعوقات التنظيمي
ذي      ويالحظ ارتفاع أغلب استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا المحور وفق المحك ال

  ).٣.٨٦-٣.٠٣(وضعه الباحث حيث تراوحت بين 
  :أفراد عينة الدراسة على النحو التالي إلستجاباتى ثالث عبارات وآانت أعل

ة اإلجراءات   "والتي تنص على ، )٣.٨٦(بمتوسط بلغ ، )٧(العبارة  ىاحتلت المرتبة األول روتيني
و اإلدارة اإل  ول نح ة التح ؤخر عملي ة ت ةاإلداري ارة  ، "لكتروني ة العب ة الثاني ت المرتب ، )٦(واحتل

غ  ط بل ى  و، )٣.٧١(بمتوس نص عل ي ت الي ل ضع "الت يم الع ة والتعل م وزارة التربي ة ف دع سياس
ق اإلدارة اإل ةتطبي ارة ، "لكتروني ة العب ة الثالث غ ، )٨(واحتلت المرتب ي ، )٣.٦٦(بمتوسط بل والت

  ."لكترونيةنقص التشريعات الالزمة لتطبيقات اإلدارة اإل "تنص على 
  :دراسة آانت على النحو التاليأفراد عينة ال إلستجاباتأما أدنى ثالث عبارات 

ة   ت المرتب ارة ) ١٧(احتل غ  ، )١٣(العب ط بل ى   ، )٣.٣٢(بمتوس نص عل ي ت م   "والت عف دع ض
ة لمشروع اإلدارة اإل   ة القيادات الجامعي ة   ، "لكتروني ارة ) ١٨(واحتلت المرتب بمتوسط  ، )١٩(العب

ى    ، )٣.٣١(بلغ  ين الهياآل اإلدار      "والتي تنص عل ائل االتصال ب ة   ضعف وس ة في الجامعي ، "ي
رة   ارة  ) ١٩(واحتلت المرتبة األخي غ   ، )٥(العب ى    ، )٣.٠٣(بمتوسط بل ار   "والتي تنص عل االفتق

  ".بالجامعة لكترونيةقسم خاص باإلدارة اإل إلى
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  )  ١٥( جدول 
  مقياس المعوقات التنظيمية لعباراتوالترتيب المرجحة  اتالتكرار والنسب والمتوسط

أوافق إلى  أوافق أوافق بشدة االستجابة
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بب             ود الس ا يع ة    وربم ات التنظيمي رات المعوق دالت فق اع مع ة  ،ارتف ى مرآزي ل  إل العم
ام  اإلداري داخل الجامعة باإلضافة إلى نقص الث ة اإل قة في المع ة الت اإلداري د    ، لكتروني ه ق ا أن آم

ص اك نق ون هن الي   يك يم الع ة والتعل ا ووزارة التربي م اإلدارات العلي ي دع و اإلدارة ف ول نح للتح
ا   ، لكترونيةاإل ة لتطبيقه دراء       ، وإصدار التشريعات الالزم اه الم ى باتج رتبط بالدرجة األول ذا ي وه

دوات والمحاضرات    يحتاج ولذا، ب القرار نحو إدارة التغييروأصحا باإلضافة  ، إلى العديد من الن
ارات  ويؤآد هذا التفسير مجيء  ، لكترونيةإلى إصدار التشريعات لتطبيق لإلدارة اإل ة  : العب روتيني

ة التحول نحو اإلدارة اإل    ة اإلجراءات اإلدارية تؤخر عملي ة   ضع  و، لكتروني ف دعم وزارة التربي
ة اإلسياسة تطبيق اإلدارة   والتعليم العالي ل ات اإلدارة     و، لكتروني ة لتطبيق نقص التشريعات الالزم

ةاإل ذا  لكتروني ارات ه ن عب ى م ي المراتب األول دف ة مبين .البع ة المتعلق ات التنظيمي ل المعوق ا تق
اذب ن  إتخ ر م و التغيي رارات نح االق ل اإلدارة العي دًا، قب وًال وتأيي اك قب ا أن هن إلحالل اإلدارة  آم
ة في المعام لكترونيةاإل ارات    ، الت اإلدارية أو الفني د مجيء العب ذا يؤآ ادات    : وه ضعف دعم القي

روع اإلدارة اإل ة لمش ةالجامعي ي  و، لكتروني ة ف ل اإلداري ين الهياآ ال ب ائل االتص عف وس ض
رة من      بالجامعة لكترونيةوجود قسم خاص باإلدارة اإل االفتقار إلىو، الجامعية في المراتب األخي

  .بعدعبارات هذا ال
  
اني -٢ ؤال الث ائج الس ق اإلدارة اإل: نت ه تطبي ي تواج ة الت ات التقني ا المعوق ةم ي  لكتروني ف

  الجامعات الفلسطينية؟
ة                    اليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجاب م استخدام نفس األس ولإلجابة على هذا السؤال ت

  :وفيما يلي توضيح لذلك، على السؤال األول
د بلغت        ) ١٦(بالنظر إلى جدول رقم  ذا البع ارات ه ام لعب ًا  ، )٣.١٤(يتضح أن المتوسط الع ووفق

رة     ة آبي ت بدرج ة آان ة الدراس راد عين ر أف ة نظ ن وجه ة م ات التقني ة المعوق إن درج ، للمحك ف
ذي             د وفق المحك ال ذا البع ارات ه ى عب ة الدراسة عل راد عين ويالحظ ارتفاع أغلب استجابات أف

  ).٣.٤٥-٢.٨٨(وضعه الباحث حيث تراوحت بين 
  :أفراد عينة الدراسة على النحو التالي إلستجاباتوآانت أعلى ثالث عبارات 

ة األول  ت المرتب ارة  ىاحتل غ  ، )٣٨(العب ط بل ى  ، )٣.٤٥(بمتوس نص عل ي ت ل  "والت دني تكام ت
رف ة الغ ات اإلدارة اإل   اإلداري ع تقني ب م ا يتناس ةبم ارة   ، "لكتروني ة العب ة الثاني ت المرتب واحتل

ات تطبيق    "والتي تنص على ، )٣.٣٨(متوسط بلغ ب، )٣٣( نقص األدلة اإلرشادية الموضحة آللي
ارة    ، "لكترونيةاإلدارة اإل ة العب ة الثالث غ   ، )٣٧(واحتلت المرتب والتي تنص   ، )٣.٣٥(بمتوسط بل

  ."لكترونيةفي الجامعة لتتناسب مع تقنيات اإلدارة اإل المختبراتمراعاة تصميم  قصور"على 
  :أفراد عينة الدراسة آانت على النحو التالي إلستجاباتثالث عبارات أما أدنى 

غ  ، )٢٣(العبارة ) ٢٠(احتلت المرتبة  ى    ، )٢.٩٧(بمتوسط بل زة     "والتي تنص عل ة أجه ة آفاي قل
غ  ، )٣٢( العبارة) ٢١(واحتلت المرتبة ، "الحاسب المتوفرة في الجامعة والتي  ، )٢.٩(بمتوسط بل

ى  نص عل ربط "ت فاتها  صعوبة ال تالف مواص ة الخ ي إدارات الجامع زة ف ين األجه ت ، "ب واحتل
ى   ، )٢.٨٨(بمتوسط بلغ ، )٣٦(العبارة ) ٢٢(المرتبة األخيرة  درة "والتي تنص عل وجود نسخ    ن

  ".احتياطية في حال فقد المعلومات األساسية المخزنة والمتعامل معها
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  مقياس المعوقات التقنية لعباراترتيب التكرار والنسب والمتوسطات المرجحة والت
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ات تطبيق اإلدارة اإل    ة لوربما يعود السبب في ذلك إلى قلة وعي اإلدارة بآلي نقص    ،كتروني نظرًا ل
ات   ، خبرتهم حولها وندرة وجود تخطيط مستقبلي للقاعات والغرف الجامعية بما يتناسب مع تطبيق

ةاإلدارة اإل ادية    ، لكتروني ة واإلرش ة الثقافي ديها نقص بالتوعي د ل ات يوج افة إال أن الجامع باإلض
ديها حول استخدام ا    ات  للموظفين ل زة والبرمجي ذا مجيء   ، ألجه د ه ارات  ويؤآ دني تكامل   : العب ت

ات اإلدارة اإل   ة القاعات اإلدارية بما يتناسب مع تقني ادية الموضحة     ، لكتروني ة اإلرش ونقص األدل
ق اإلدارة اإل ات تطبي ةآللي رات ، لكتروني ات تصميم المختب ة  وقصور مراع ي الجامع زة ف المجه

  .ات هذا  البعدفي المراتب األولى من عبار لكترونيةلتتناسب مع تقنيات اإلدارة اإل
ذه  تقل المعوقات المتصلة بأنظمة األ بينما جهزة ومواصفاتها وموديالتها حيث يمكن التغلب على ه

ة     ا داخل الجامع زة وأنظمته د األجه دم    ، المشكلة بتوحي ة المتصلة بع ات التقني ا تضعف المعوق آم
دان النسخ االصلية    د  ، وجود نسخ احتياطية بديلة في حالة فق ك ألن العدي من الجامعات تطبق     وذل

وفرة في    : ويؤآد هذا مجيء العبارات، نظام حماية وأمن المعلومات قلة آفاية أجهزة الحاسب المت
ة الختالف مواصفاتها        و، الجامعة زة في إدارات الجامع ين األجه ربط ب درة و، صعوبة ال وجود   ن

رة من   في  نسخ احتياطية في حال فقد المعلومات األساسية المخزنة والمتعامل معها المراتب األخي
  .عبارات هذا البعد

  
ؤال الثا  -٣ ائج الس ثنت ات  : ل ا المعوق ريةم ق اإلدارة اإل   البش ه تطبي ي تواج ةالت ي  لكتروني ف

  الجامعات الفلسطينية؟
اليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجا                 ة  ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام نفس األس ب

  :وفيما يلي توضيح لذلك، يعلى السؤال األول والثان
د بلغت        ) ١٧(بالنظر إلى جدول رقم  ذا البع ارات ه ام لعب ًا  ، )٣.٥٦(يتضح أن المتوسط الع ووفق

رة ة الدراسة آانت بدرجة آبي راد عين ة نظر أف ات البشرية من وجه إن درجة المعوق ، للمحك ف
ذا الب        ارات ه ى عب ة الدراسة عل راد عين ذي     ويالحظ ارتفاع أغلب استجابات أف د وفق المحك ال ع

  ).٣.٧٧-٣.٠٩(وضعه الباحث حيث تراوحت بين 
  :أفراد عينة الدراسة على النحو التالي إلستجاباتوآانت أعلى ثالث عبارات 

ارة  احتلت المرتبة األول  غ    )٥٠(ى العب ى    ، )٣.٧٧(بمتوسط بل ارات   "والتي تنص عل ضعف مه
وظفين    دى بعض الم ة ل ة اإلنجليزي ت المرتب ، "اللغ ارة  واحتل ة العب غ  ، )٦٠(ة الثاني ط بل بمتوس

ة      لكترونيةالنقص في مفهوم اإلدارة اإل"والتي تنص على ، )٣.٦٤( ة األآاديمي دى أعضاء الهيئ ل
ة ارة    ، "واإلداري ة العب ة الثالث ت المرتب غ  ، )٥٤(واحتل ط بل ى   ، )٣.٥٢(بمتوس نص عل ي ت والت

  ."نيةلكترووتدريب الموظفين الستخدام التقنيات اإل إعدادضعف "
  :أفراد عينة الدراسة آانت على النحو التالي إلستجاباتأما أدنى ثالث عبارات 

ى    ، )٣.١٨(بمتوسط بلغ ، )٤٨(العبارة ) ١٧(احتلت المرتبة  خوف اإلدارة من   "والتي تنص عل
غ   ، )٥١(العبارة ) ١٨(واحتلت المرتبة ، "زيادة المهام اإلدارية والتي تنص   ، )٣.١٥(بمتوسط بل

زة اإل         خوف"على  ة تعطل أحد األجه اءلة في حال ة بعض الموظفين من المس واحتلت  ، "لكتروني
رة  ة األخي ارة ) ١٩(المرتب غ  ، )٤٤(العب ط بل ى  ، )٣.٠٩(بمتوس نص عل ي ت ة  "والت اض ثق انخف

  ".لكترونيةاإلدارة بقدرتها على استخدام تطبيقات اإلدارة اإل



١١٨ 

  )  ١٧( دول ج
  مقياس المعوقات البشرية لعباراتة والترتيب التكرار والنسب والمتوسطات المرجح

أوافق إلى  أوافق أوافق بشدة االستجابة
ال أوافق  ال أوافق حد ما

 مطلقًا

ن 
وز
ال

جح
مر
ال

يب
رت
الت

%ك % ك%ك%ك%ك البنود 
 ٩ ٦٢.٧٣.٤٠ ٢٢.٣ ٣٦١٦.٤٧٧٣٥.٠٥٢٢٣.٦٤٩ .مقاومة بعض إدارات الجامعة للتغيير -٤٢
 ٨ ٥٢.٣٣.٤٢ ١٨.٦ ٣٠١٣.٦٨٤٣٨.٢٦٠٢٧.٣٤١ .نتشار ثقافة التغيير بين اإلداراتضعف ا -٤٣
 ١٩ ٧٣.٢٣.٠٩ ٣٢.٧ ٢٢١٠.٠٦١٢٧.٧٥٨٢٦.٤٧٢  .لكترونيةانخفاض ثقة اإلدارة بقدرتها على استخدام تطبيقات اإلدارة اإل -٤٤
ًالكترونيةضعف تقبل بعض الموظفين فكرة اإلدارة اإل -٤٥ دان مراآزهمخواف من فق

 ١٢ ٣.٣٦ ٢.٣ ٥ ٢٥.٠ ٥٥ ٢٢.٧ ٥٠ ٣٤.١ ٧٥ ١٥.٩ ٣٥  .الوظيفية

 ٥ ٩٤.١٣.٤٧ ١٧.٧ ٣٧١٦.٨٨٧٣٩.٥٤٨٢١.٨٣٩ .لكترونيةقلة المعرفة الكافية بتقنيات اإلدارة اإل -٤٦
 ١٠ ٦٢.٧٣.٣٩ ٢٢.٣ ٣٣١٥.٠٨٠٣٦.٤٥٢٢٣.٦٤٩ .لكترونيةضعف اقتناع بعض المدراء بجدوى تطبيق اإلدارة اإل -٤٧
 ١٧ ٥٢.٣٣.١٨ ٢٨.٦ ٢٤١٠.٩٦٥٢٩.٥٦٣٢٨.٦٦٣ .خوف اإلدارة من زيادة المهام اإلدارية -٤٨
 ١٣ ٧٣.٢٣.٣٥ ٢٣.٦ ٤٣١٩.٥٥٨٢٦.٤٦٠٢٧.٣٥٢  .النقص في عدد الموظفين المتخصصين في صيانة أجهزة الحاسب اآللي -٤٩
 ١ ٢٠.٩٣.٧٧ ١٢.٧ ٥٧٢٥.٩٨٨٤٠.٠٤٥٢٠.٥٢٨ .ة لدى بعض الموظفينضعف مهارات اللغة اإلنجليزي -٥٠
 ١٨ ٩٤.١٣.١٥ ٢٥.٥ ١٦٧.٣٧٦٣٤.٥٦٣٢٨.٦٥٦ .لكترونيةخوف بعض الموظفين من المساءلة في حالة تعطل أحد األجهزة اإل -٥١
 ٦ ٨٣.٦٣.٤٥ ١٦.٨ ٣٥١٥.٩٨٢٣٧.٣٥٨٢٦.٤٣٧ .نقص الوعي بأهمية األمن المعلوماتي لدى العاملين باإلدارات -٥٢
 ١٤ ٨٣.٦٣.٢٨ ٢٢.٣ ٢١٩.٥٨٥٣٨.٦٥٧٢٥.٩٤٩ .لكترونيةقلة الثقة لدى الموظفين في آافة التعامالت اإل -٥٣
 ٣ ٥.٠٣.٥٢ ١١ ١٤.٥ ٤٢١٩.١٨٤٣٨.٢٥١٢٣.٢٣٢ .لكترونيةوتدريب الموظفين الستخدام التقنيات اإلإعدادضعف -٥٤
ات اإلدارةعنبعض الموظفين غياب -٥٥ ة حول تطبيق الدورات التي تقام في الجامع
 ١١ ٣.٣٧ ٢.٣ ٥ ٢١.٨ ٤٨ ٢٧.٣ ٦٠ ٣٤.١ ٧٥ ١٤.٥ ٣٢ .لكترونيةاإل

 ٤ ٤١.٨٣.٤٩ ٢٠.٩ ٣٩١٧.٧٨٤٣٨.٢٤٧٢١.٤٤٦ .بالجامعةلكترونيةقلة الكوادر المتخصصة في اإلدارة اإل -٥٦
 ١٤ ٥.٠٣.٢٨ ١١ ٢٠.٩ ٣١١٤.١٦٧٣٠.٥٦٥٢٩.٥٤٦ .دارية واألآاديميةهيئة اإلالى أعضاءآثرة األعباء الملقاة عل -٥٧
 ١٦ ٧٣.٢٣.٢٧ ٢٣.٦ ٢٧١٢.٣٧١٣٢.٣٦٣٢٨.٦٥٢ .خوف الموظفين من فقدان بعض البيانات أو قرصنتها -٥٨
درة -٥٩ ة ن ة األآاديمي اء الهيئ ن أعض ل م ة لك دورات التدريبي ات ال بة أوق مناس
 ٧ ٣.٤٣ ٣.٦ ٨ ٢٠.٠ ٤٤ ٢٤.٥ ٥٤ ٣٣.٦ ٧٤ ١٨.٢ ٤٠  .إلداريةوا

 ٢ ٥٢.٣٣.٦٤ ١٢.٧ ٤٨٢١.٨٨٣٣٧.٧٥٦٢٥.٥٢٨ .لدى أعضاء الهيئة األآاديمية واإلداريةلكترونيةالنقص في مفهوم اإلدارة اإل -٦٠
 ٣.٥٦ المتوسط العام



١١٩ 

            
رامج التدر      ة الب ى قل ك إل اءة الموظفين      وربما يعود السبب في ذل ع من آف ة التي ترف أهيلهم   ،يبي وت

زة الحاسب    ة      ،على النحو المناسب في مجال التعامل مع أجه ة واألدائي ات المعرفي تالك الكفاي وام
ة تطبيق    ، الالزمة للتعامل مع تطبيقاته ام بمهم وهذا يؤآد إلى وجود نقص في تأهيل اإلداريين للقي

ةاإلدارة اإل ئ ا ، لكتروني ذا مج د ه اراتويؤآ دى بعض   : لعب ة ل ة اإلنجليزي ارات اللغ ضعف مه
وظفين وم اإلدارة اإل  و، الم ي مفه نقص ف ةال ة     لكتروني ة واإلداري ة األآاديمي اء الهيئ دى أعض ، ل

ارات     لكترونيةوتدريب الموظفين الستخدام التقنيات اإل إعدادضعف و ى من عب في المراتب األول
  .هذا  البعد

ة    ات المتعلق نخفض المعوق النواحي النفس   بينما ت در      ب ين من حيث ق دى بعض اإلداري ى  ية ل تهم عل
ام  وخوفهم من المساء   لكترونيةارة اإلالقيام بتطبيق اإلد ادة المه ه توجد     ، لة أو زي ى أن باإلضافة إل

أن تطبيق اإلدارة اإل    ة لدى بعض اإلدارات الثقة والقناعة ب ه     لكتروني يسهل العمل اإلداري ويجعل
ة   : د هذا مجيء العباراتويؤآ، يبتعد عن الروتين ام اإلداري ادة المه خوف  و، خوف اإلدارة من زي

زة اإل د األجه ة تعطل أح ي حال اءلة ف وظفين من المس ةبعض الم ة اإلدارة و، لكتروني انخفاض ثق
  .البعدفي المراتب األخيرة من عبارات هذا  لكترونيةبقدرتها على استخدام تطبيقات اإلدارة اإل

  
ؤال  -٤ ائج الس عالرانت ات : ب ا المعوق ةم ق اإلدارة اإل المالي ه تطبي ي تواج ةالت ي  لكتروني ف

  الجامعات الفلسطينية؟
ى          ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام نفس األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عل

  :وفيما يلي توضيح لذلك ،السؤال األول والثاني
د بلغت       يتضح أن المت ) ١٨(بالنظر إلى جدول رقم  ذا البع ارات ه ام لعب ًا  ، )٣.٥٧(وسط الع ووفق

رة     ة آبي ت بدرج ة آان ة الدراس راد عين ة نظر أف ن وجه ة م ات المالي ة المعوق إن درج ، للمحك ف
ذي             د وفق المحك ال ذا البع ارات ه ى عب ة الدراسة عل راد عين ويالحظ ارتفاع أغلب استجابات أف

  ).٣.٨٦-٣.٢٤(وضعه الباحث حيث تراوحت بين 
  :أفراد عينة الدراسة على النحو التالي إلستجاباتت أعلى ثالث عبارات وآان

ة األول ت المرتب ارة  ىاحتل غ ، )٧٨(العب ى ، )٣.٨٦(بمتوسط بل نص عل ي ت دعم "والت ضعف ال
ات اإلدارة اإل  ومي لتطبيق ةالحك ارة   ، "لكتروني ة العب ة الثاني ت المرتب غ  ، )٧٤(واحتل ط بل بمتوس

ي         درةن"والتي تنص على ، )٣.٨٣( زين في مجال العمل اإللكترون ة للمتمي ، "وجود حوافز مالي
ارة    ة العب ة الثالث غ ، )٧١(واحتلت المرتب ى  ، )٣.٧٥(بمتوسط بل ة دور "والتي تنص عل محدودي

  ."لكترونيةلدعم تطبيقات اإلدارة اإل) المالية أو العينية(القطاع الخاص في المساهمة 
  :اد عينة الدراسة آانت على النحو التاليأفر إلستجاباتأما أدنى ثالث عبارات 

ة  ت المرتب ارة ) ١٦(احتل غ  ، )٦٩(العب ط بل ى  ، )٣.٤١(بمتوس نص عل ي ت عف "والت ض
يم    ة لتنظ إدارات الجامع ة ب دوات، راتضالمحا(المخصصات المالي ل، الن ة  )ورش العم الخاص

ات اإلدارة اإل ةبتطبيق ة ، "لكتروني ت المرتب ارة ) ١٧(واحتل غ بم، )٦٦(العب ط بل ، )٣.٣٦(توس
ة  ، "ضعف الميزانيات المخصصة لتطوير برامج الحاسب اآللي"والتي تنص على  واحتلت المرتب

ى  ، )٣.٢٤(بمتوسط بلغ ، )٦٤(العبارة ) ١٨(األخيرة  ة     "والتي تنص عل وارد المالي ة الم ة آفاي قل
  ".لصيانة األجهزة



١٢٠ 

  ) ١٨(جدول 
  مقياس المعوقات المالية لعبارات والترتيبالمرجحة  اتالتكرار والنسب والمتوسط

أوافق إلى حد   أوافق  أوافق بشدة االستجابة
ال أوافق  ال أوافق ما

 مطلقًا

ن 
وز
ال

جح
مر
ال

رت
الت %ك % ك%ك%ك%ك البنود يب

 ١٢ ١٠٤.٥٣.٥٠ ٢٠.٠ ٥٢٢٣.٦٧٠٣١.٨٤٤٢٠.٠٤٤  .لكترونيةنقص اإلمكانيات المالية المخصصة من إدارة الجامعة لتطبيق اإلدارة اإل -٦١
 ١٠ ٧٣.٢٣.٥٦ ١٤.٥ ٣٨١٧.٣٩٣٤٢.٣٥٠٢٢.٧٣٢ .لكترونيةارتفاع أسعار بعض المعدات اإل -٦٢
 ٨ ٥٢.٣٣.٦٠ ١٦.٤ ٤٣١٩.٥٩٢٤١.٨٤٤٢٠.٠٣٦ .لكترونيةارتفاع أسعار البرمجيات اإل -٦٣
 ١٨ ٤١.٨٣.٢٤ ٢٩.٥ ٣١١٤.١٦٣٢٨.٦٥٧٢٥.٩٦٥ .قلة آفاية الموارد المالية لصيانة األجهزة -٦٤
 ١٣ ٦٢.٧٣.٤٨ ١٩.١ ٤٠١٨.٢٨٠٣٦.٤٥٢٢٣.٦٤٢ .ضعف الميزانيات المخصصة لشراء أنظمة حماية المعلومات -٦٥
 ١٧ ٦٢.٧٣.٣٦ ٢٣.٦ ٣١١٤.١٨٢٣٧.٣٤٩٢٢.٣٥٢ ضعف الميزانيات المخصصة لتطوير برامج الحاسب اآللي -٦٦
 ١٥ ٤١.٨٣.٤٢ ٢٢.٧ ٣٣١٥.٠٨٤٣٨.٢٤٩٢٢.٣٥٠ .يزانية المخصصة لتصميم برامج وتطبيقات الحاسب اآلليقلة آفاية الم -٦٧
 ١١ ٥٢.٣٣.٥٢ ٢٠.٥ ٤١١٨.٦٨٧٣٩.٥٤٢١٩.١٤٥  .لكترونيةقلة المخصصات المالية لبرامج التدريب للموظفين في مجال اإلدارة اإل -٦٨
)ورش العمل، الندوات،المحاضرات(الجامعة لتنظيمضعف المخصصات المالية بإدارات -٦٩

 .لكترونيةالخاصة بتطبيقات اإلدارة اإل
١٦ ٨٣.٦٣.٤١ ٢٣.٢ ٣٦١٦.٤٨٥٣٨.٦٤٠١٨.٢٥١ 

نقص اإلمكانيات المادية في مجال التعاون مع المؤسسات التدريبية في مجال اإلدارة  -٧٠
  .لكترونيةاإل

١٤ ٥٢.٣٣.٤٧ ٢١.٨ ٣٧١٦.٨٨٧٣٩.٥٤٣١٩.٥٤٨ 

لدعم تطبيقات اإلدارة)المالية أو العينية(محدودية دور القطاع الخاص في المساهمة -٧١
  .لكترونيةاإل

٣ ١٠.٥٣.٧٥ ١١.٨ ٥٢٢٣.٦٩٠٤٠.٩٥١٢٣.٢٢٦ 

 ٥ ٦٢.٧٣.٧٣ ١١.٤ ٦٠٢٧.٣٧٧٣٥.٠٥٢٢٣.٦٢٥  .ضعف الدعم المالي المخصص للبحوث والدراسات في مجال تقنيات المعلومات -٧٢
 ٦ ١٠.٥٣.٦٤ ١٣.٦ ٤٤٢٠.٠٨٤٣٨.٢٦١٢٧.٧٣٠ .قلة تعزيزات اإلدارة المادية لفنيي صيانة أجهزة الحاسب اآللي -٧٣
 ٢ ٤١.٨٣.٨٣ ١١.٤ ٦٣٢٨.٦٩٠٤٠.٩٣٨١٧.٣٢٥ .ندرة وجود حوافز مالية للمتميزين في مجال العمل اإللكتروني -٧٤
المالي الالزم لالستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال اإلدارة قلة توفير الدعم -٧٥
  .لكترونيةاإل

٤ ٠٠.٠٣.٧٤ ١٤.٥ ٥٧٢٥.٩٨١٣٦.٨٥٠٢٢.٧٣٢ 

 ٩ ٥٢.٣٣.٥٧ ١٩.١ ٥٠٢٢.٧٧٨٣٥.٥٤٥٢٠.٥٤٢  .لكترونيةضعف الميزانية المخصصة من قبل إدارة الجامعة لتحديث األجهزة اإل -٧٦
 ٦ ٣١.٤٣.٦٤ ١٨.٢ ٥٤٢٤.٥٧٨٣٥.٥٤٥٢٠.٥٤٠  .في الجامعةلكترونيةالمقدمة من المؤسسات لدعم تطبيقات اإلدارة اإلندرة المنح -٧٧
 ١ ٢٠.٩٣.٨٦ ١١.٤ ٦٩٣١.٤٨٠٣٦.٤٤٤٢٠.٠٢٥ .لكترونيةضعف الدعم الحكومي لتطبيقات اإلدارة اإل -٧٨

 ٣.٥٧المتوسط العام



١٢١ 

ر    لكترونيةفي ذلك إلى أن تطبيق اإلدارة اإل وربما يعود السبب           الي آبي  ،يحتاج إلى دعم م
ين وعمل الدراسات           ل اإلداري دريب وتأهي ة وت وفير األنظم ددة آت واحي متع خاصة وأنه يرتبط بن

ة          ، وتحفيزهم ماديًا وغيرها ا الحالي ة بميزانيته تقلة التستطيع الجامع ة مس ه من ميزاني د ل وهذا الب
 ،آما أن هناك ضعف في التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص      ، ل هذا المشروعالقيام بتنفيذ مث

ة احتياجات اإلدارة اإل      الي المناسب لتغطي دعم الم ى ال ة والحصول عل ا يجعل ضعف   لكتروني مم
ذا مجيء   ، لكترونيةتوفير الدعم المالي عائقًا هامًا في عملية تطبيق اإلدارة اإل د ه ارات  ويؤآ : العب

و    دعم الحك ات اإلدارة اإلضعف ال ة مي لتطبيق درة و، لكتروني ي     ن زين ف ة للمتمي وجود حوافز مالي
ة  (محدودية دور القطاع الخاص في المساهمة     و، مجال العمل اإللكتروني ة أو العيني دعم  ) المالي ل

  .في المراتب األولى من عبارات هذا  البعد لكترونيةتطبيقات اإلدارة اإل
ة بق   ات المتعلق نخفض المعوق ا ت تلزمات    بينم وفير المس ى ت ا عل الل ميزانيته ن خ ة م درة الجامع

ة     زة الالزم وفير األجه ة آت ة والصيانة   ، األولي رامج الحماي وفير ب ة   ، وت ه وإن وفرت الجامع إال أن
ق اإلدارة     رة لتطبي ة آبي هذه المتطلبات تبقى عملية التدريب والتأهيل والبنية التحتية بحاجة لميزاني

ذا   ، لكترونيةاإل د ه ارات  ويؤآ ة لتنظيم       : مجيء العب إدارات الجامع ة ب ضعف المخصصات المالي
دوات، راتضالمحا( ل، الن ات اإلدارة اإل  )ورش العم ة بتطبيق ةالخاص عف و، لكتروني ض

زة    و، الميزانيات المخصصة لتطوير برامج الحاسب اآللي ة لصيانة األجه وارد المالي  قلة آفاية الم
  .بعدالفي المراتب األخيرة من عبارات هذا 

  
  :الثانيالمحور  سؤالنتائج 

ا  - ق اإلدارة اإل م ات تطبي ى معوق ب عل ا التغل ن خالله ن م ي يمك ات الت رز اآللي ةأب ي  لكتروني ف
  ؟الجامعة

تخراج                  م اس ؤال ت ذا الس ى ه ة عل ة و  ولإلجاب بة المئوي رار والنس رجح   التك وزن الم ال
ارة من العب    ترتيب   و )المتوسطات الحسابية( ام       ، اراتآل عب م استخراج المتوسط الع م ت ومن ث

ق اإلدارة اإل   ات تطبي ى معوق ب عل ا التغل ن خالله ن م ي يمك ات الت ةلآللي ات  لكتروني ي الجامع ف
م   ،أفراد عينة الدراسةالفلسطينية بقطاع غزة من وجهة نظر  ، )١٩(آما هو موضح في جدول رق

  :وفيما يلي توضيح لذلك
ات تطبيق اإلدارة   بالنظر إلى متوسطات عبارات اآل ليات التي يمكن من خاللها التغلب على معوق

ة نظر      لكترونيةاإل ة  في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من وجه راد العين راوح    ، أف ا تت نجد أنه
غ    ، )٤.٣٢-٣.٩٧(بين  ذا المحور بل إن درجة     ، )٤.١٦(وبمتوسط عام لعبارات ه ًا للمحك ف ووفق

ا ال   ات تطبيق اإلدارة اإل    اآلليات التي يمكن من خالله ى معوق ة تغلب عل راد     لكتروني ة أف من وجه
داً    رة ج ة آبي ت بدرج ة آان ة الدراس ى    ، عين ة عل ة الدراس راد عين تجابات أف اع اس ظ ارتف ويالح

  .عبارات هذا المحور وفق المحك الذي وضعه الباحث
  :أفراد عينة الدراسة على النحو التالي إلستجاباتوآانت أعلى ثالث عبارات 

دورات  "والتي تنص على ، )٤.٣٢(بمتوسط بلغ ، )٩٦(العبارة  ىتلت المرتبة األولاح أن تكون ال
ة     ة واإلداري ة األآاديمي ارة     ، "التدريبية في أوقات مناسبة للهيئ ة العب ة الثاني ، )٩٤(واحتلت المرتب

ات  لتطور التكنولوجي والبرمجي للتق الجامعة لمواآبة "والتي تنص على ، )٤.٣٠(بمتوسط بلغ  ني
ةاإل ارة  ، "لكتروني ة العب ة الثالث ت المرتب غ ، )٩٢(واحتل ط بل ى  ، )٤.٢٦(بمتوس نص عل ي ت والت
  ."لكترونيةتطبيق اإلدارة اإلتخصيص جزء من ميزانية الجامعة لدعم "

  :أفراد عينة الدراسة آانت على النحو التالي إلستجاباتأما أدنى ثالث عبارات 
إصدار التشريعات   "والتي تنص على ، )٤.٠٨(بمتوسط بلغ ، )٨٠(العبارة ) ١٦(احتلت المرتبة 

ات اإلدارة اإل ة لتطبيق ةالالزم ة ، "لكتروني ت المرتب ارة ) ١٧(واحتل غ ، )٨٣(العب ط بل بمتوس
اء   "والتي تنص على ، )٤.٠٣( ادة بن ة  (إع ات ، الهياآل التنظيمي ة  ، العملي ا  ) اإلجراءات اإلداري بم

ارة  ) ١٨(واحتلت المرتبة األخيرة  ،"رونيةلكتيتوافق مع متطلبات اإلدارة اإل بمتوسط  ، )٨٩(العب
غ  ى  ، )٣.٩٧(بل نص عل ي ت وبية    "والت رامج الحاس ة الب ب لكاف ود التعري ف جه ". تكثي
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  )  ١٩( جدول 
  مقياس آليات التغلب على المعوقاتلبنود والترتيب المرجحة  اتالتكرار والنسب والمتوسط

ق إلى حدأواف  أوافق  أوافق بشدة االستجابة
  ال أوافق مطلقًا  ال أوافق ما

ن 
وز
ال

جح
مر
ال

يب
رت
الت
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ي ذ             ود السبب ف ا يع دوات ومحاضرات للتعريف وربم ود ن ة لوج ى الحاجة الفعلي ك إل ل
وظفين    ات تناسب الم ي أوق ل اإلداري ف ال العم ي مج ة ف ة الحديث ات التقني ة ، بتطبيق ذلك الحاج آ

ى يطوروا         ديمها للموظفين حت ات لتق زة والبرمجي ا واألجه لمواآبة التطور السريع في التكنولوجي
م اإلداري   أ يح  ، من عمله ذا طبع اج ل وه ة خاصة ت ذا مجيء   ، ميزاني د ه ارات  ويؤآ أن تكون : العب

ة       ة واإلداري ة األآاديمي بة للهيئ ات مناس ي أوق ة ف دورات التدريبي ة و، ال ة لمواآب ور الجامع لتط
ة التكنولوجي والبرمجي للتقنيات اإل دعم       و، لكتروني ة ل ة الجامع تطبيق  تخصيص جزء من ميزاني

  .عبارات هذا  المحور في المراتب األولى من لكترونيةاإلدارة اإل
اإلدارة   إتخاذباإلضافة إلى ذلك فإنه ينبغي              قرارات حكيمة بشأن توضيح صورة العمل ب

ةاإل ا  ،لكتروني ل به ة العم ول طبيع د  ، ووضع تصورات واضحة ح م وتأيي ى دع اج إل ذا يحت وه
ة       ة تطبيق اإلدارة اإللكترني ة لعملي رار في الجامع اذو ،صانعي الق ي   اآل إتخ ات واإلجراءات الت لي

ق           ى تحقي ل عل ة للعم ورة متكامل ًا بص ل مع ة العم ل الجامع ة داخ ل اإلداري ع الهياآ ل لجمي تكف
ارات ، لكترونيةمتطلبات اإلدارة اإل ات     : ويؤآد هذا مجيء العب ة لتطبيق إصدار التشريعات الالزم

ة (إعادة بناء و، لكترونيةاإلدارة اإل ات ، الهياآل التنظيمي ة جراء اإل، العملي ا يتوافق   ) ات اإلداري بم
رامج الحاسوبية   ، لكترونيةمع متطلبات اإلدارة اإل ة الب ة   ، وتكثيف جهود التعريب لكاف بنسب عالي

  .حتى وإن آانت في أدنى المراتب من عبارات هذا المحور
  

  :النتائج المتعلقة بمتغيرات الدراسة
ين متوسطات ا       روق ب ة اإلحصائية للف ة الدراسة وللكشف عن الدالل راد عين تجابات أف س

ق اإلدارة اإل ات تطبي ةحول معوق ًا لم لكتروني ات الفلسطينية وفق ي الجامع رات الدراسةف م ، تغي ت
رات الدراسة  ع متغي ادي لجمي اين األح ل التب تخدام تحلي ا(اس ابع له ة الت ي، الجامع ، المؤهل العلم

  :ا يلي نتائج هذه المتغيراتوفيم). وعدد الدورات التدريبية، عدد سنوات الخدمة، العمر
  :متغير الجامعة التابع لها الموظف) أ

م        دول رق ن ج ين م ة    ) ٢٠(يتب توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ه توج أن
)α=ع         ستبلجميع محاور اال ،)٠.٠١ ة الدراسة حول جمي راد عين ين متوسطات استجابات اف انة ب

ق اإلدارة اإل  ات تطبي ةمعوق ي لكتروني ا       ف ابع له ة الت ر الجامع ًا لمتغي طينية وفق ات الفلس الجامع
  ).١٦.٩٢(وبلغت النسبة الفائية الكلية ، الموظف

  ) ٢٠( جدول 
  داللة الفروق بين الجامعات المختلفة فى مقياس معوقات تطبيق اإلدارة اإلليكترونية وأبعاده

  باستخدام تحليل التباين أحادى اإلتجاه
 مصدر التباين المقاييس

رجات د
  الحرية

  مجموع
  المربعات

متوسط 
  المربعات

  النسبة
  الفائية

  داللة
  ف

المعوقات 
 التنظيمية

 ٢٠٣٧.٧٨ ٣٦١١٣.٣٦  بني اموعات

 ١٣٨.٦٠ ٢٩٩٣٧.٦٣ ٢١٦  داخل اموعات ٠.٠١ ١٤.٧٠

  ٣٦٠٥٠.٠٠ ٢١٩  اموع

المعوقات 
 التقنية

 ٣٨٠١.٣٣ ١١٤٠٤.٠٠ ٣  بني اموعات

 ٢١٧.٠٩ ٤٦٨٩١.٩٧ ٢١٦  داخل اموعات ٠.٠١ ١٧.٥١

  ٥٨٢٩٥.٠٠ ٢١٩  اموع

المعوقات 
  البشرية

 ١٧٩١.٠٧ ٥٣٧٣.٢٢ ٣  بني اموعات

 ١٨٢.٩٩ ٣٩٥٢٦.٥٢ ٢١٦  داخل اموعات ٠.٠١ ٩.٧٩

  ٤٤٨٩٩.٠٠ ٢١٩  اموع
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المعوقات 
  المالية

 ١٠٧١.٢٤ ٣٢١٣.٧٣ ٣  بني اموعات

 ١٨١.٥٥ ٣٩٢١٥.٦٢ ٢١٦  اموعاتداخل  ٠.٠١ ٥.٩٠

  ٤٢٤٢٩.٠٠ ٢١٩  اموع

أبرز آليات 
التغلب على 
  المعوقات

 ٥٥٧.٥٢ ١٦٧٢.٥٧ ٣  بني اموعات

 ١١٨.٦٧ ٢٥٦٣٤.٧٨ ٢١٦  داخل اموعات ٠.٠١ ٤.٧٠

  ٢٧٣٠٧.٠٠ ٢١٩  اموع

  يالمقياس الكل

 ٤٠١٢٧.٣٦ ١٢٠٣٨٢.١٠ ٣  بني اموعات

 ٢٣٧٠.٧٩ ٥١٢٠٩٢.٧٠ ٢١٦  داخل اموعات ٠.٠١ ١٦.٩٢

  ٦٣٢٤٧٤.٠٠ ٢١٩  اموع

  
ولمعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق 

ا الموظف     لكترونيةاإلدارة اإل ابع له ة الت ولصالح  ، في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامع
ة أي جامعة من الجامع  ة    ، ات األربع ات البعدي م إجراء المقارن يفيه      ، ت ار ش م استخدام اختب حيث ت

)scheffe (آما هو مبين في الجدول رقم ، للمقارنات البعدية)٢١.(  
  ) ٢١( جدول 

  إختبار شيفيه
  وأبعاده لكترونيةمقياس معوقات تطبيق اإلدارة اإلبين الجامعات فى البعدية للمقارنات المتعددة 

  المتوسط القدس األقصى األزهر اإلسالمية  ن  امعةالج  المقاييس

المعوقات 
 التنظيمية

 ٥٩.٦٠٠       ٧٠اإلسالمية
 ٦٨.٥٢٠   ∗٥٠األزهر
 ٧٣.٠٥٠   ∗٦٠األقصى
 ٦٦.٢٥٠   ∗∗٤٠ القدس

المعوقات 
 التقنية

 ٥٩.٥١٤   ٧٠اإلسالمية
 ٧٢.٩٨٠   ∗٥٠األزهر
 ٧٧.٤٣٣   ∗٦٠األقصى
 ٦٧.٩٢٥   ∗∗٤٠ القدس

المعوقات 
  البشرية

 ٦١.٦٨٥   ٧٠اإلسالمية
 ٦٩.٥٢٠   ∗٥٠األزهر
 ٧٤.٢٨٣   ∗٦٠األقصى
 ٦٦.٣٢٥   ∗٤٠ القدس

المعوقات 
  المالية

 ٥٩.٧٥٧    ٧٠اإلسالمية
 ٦٥.٨٢٠   ٥٠األزهر
 ٦٩.٤٠٠   ∗٦٠األقصى
 ٦٢.٧٧٥   ٤٠ القدس

أبرز آليات 
التغلب على 
  المعوقات

 ٧١.٧٥٧   ٧٠اإلسالمية
 ٧٣.٤٨٠   ٥٠األزهر
 ٧٨.١٦٦   ∗٦٠األقصى
 ٧٧.٣٥٠    ٤٠ القدس



١٢٥ 

المقياس 
  يالكل

 ٣١٢.٣١٤  ٧٠اإلسالمية
 ٣٥٠.٣٢٠  ∗٥٠األزهر
 ٣٧٢.٣٣٣  ∗٦٠األقصى
 ٣٤٠.٦٢٥  ∗∗ ٤٠ القدس

  )٠.٠١=α(عند مستوى دالة  ∗
ول     ة ح ة الدراس راد عين تجابات اف طات اس ة لمتوس ات البعدي ائج المقارن ى نت النظر إل وب

ق اإلدارة اإل ات تطبي ةمعوق ا    لكتروني ابع له ة الت ر الجامع زى لمتغي طينية تع ات الفلس ي الجامع ف
  :يالحظ ان، الموظف

ة    )٠.٠١=α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - ات التنظيمي  في المعوق
ة   ، بين جامعة األزهر واإلسالمية لصالح جامعة األزهر ين جامع واإلسالمية   األقصى وب

ة األقصى  دس  ، لصالح جامع ة الق المية لصالح جامع دس واإلس ة الق ين جامع ين ، وب وب
  .األقصىلصالح جامعة  ىجامعة القدس واألقص

ة  - توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ة   )٠.٠١=α( توج ات التقني ي المعوق ف
ة   ، بين جامعة األزهر واإلسالمية لصالح جامعة األزهر ين جامع واإلسالمية   األقصى وب

ة األقصى  دس  ، لصالح جامع ة الق المية لصالح جامع دس واإلس ة الق ين جامع ين ، وب وب
  .األقصىلصالح جامعة  ىجامعة القدس واألقص

د مستو    - ة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عن ات البشرية     )٠.٠١=α(ى الدالل في المعوق
ة   ، بين جامعة األزهر واإلسالمية لصالح جامعة األزهر ين جامع واإلسالمية   األقصى وب

  .األقصىلصالح جامعة  ىوبين جامعة القدس واألقص ،لصالح جامعة األقصى
ة  - توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ي )٠.٠١=α(توج ة  ف ات المالي  المعوق

  .قصى واإلسالمية لصالح جامعة األقصىبين جامعة األ
ة    - ات ا    )٠.٠١=α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل رز آلي لتغلب  في أب

  .قصى واإلسالمية لصالح جامعة األقصىعلى المعوقات بين جامعة األ
ة إحصائ   الباحث الحظ وبصفة عامة من المقياس الكلي ي روق ذات دالل د مستوى   أنه توجد ف ية عن

ة األزهر واإلسالمية لصالح جام         )٠.٠١=α(الداللة  ين جامع ات ب ع المعوق ة األزهر  في جمي ، ع
ة القدس واإلسالمية لصالح     ، قصى واإلسالمية لصالح جامعة األقصىوبين جامعة األ وبين جامع
ة القدس واألقص    ، جامعة القدس ين جامع ة    ىوب رو     .األقصى لصالح جامع م تظهر أي ف ا ل ق بينم

بين متوسط استجابات أفراد العينة في أي من  )٠.٠١=α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .واألزهر والقدس، اآلليات بين جامعتي األزهر واألقصى والمعوقات أ

ر وأ      ر الباحث نتائج هذا المتغير إال أويفس دم وأآب ر من أق ة اإلسالمية تعتب ر جامعات   ن الجامع آث
ا      والتي تولي اهتمامًا ،تطورًا قطاع غزة ة به ات اإلداري رًا لحوسبة العملي ك    ، آبي ى ذل باإلضافة إل

  .أنها تحتوي على آادر إداري مدرب ومجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات
رار اإلداري        أيضاً  وربما يعود السبب في ذلك ين عن مرآز الق د اإلداري ى قرب أو بع ذي   ،إل وال

ة  يسهل اطالع اإلداريين على التطبيق  ة الحديث رئيس      ، ات التقني فحين يعمل اإلداري في المرآز ال
  .يتوفر له سهولة وسرعة في قنوات االتصال أعلى

  
  :متغير المؤهل العلمي) ب

م        دول رق ن ج ين م ة     ) ٢٢(يتب توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ه توج أن
)α=ين متوسطات اس      ) ٠.٠٥ ة والبشرية ب ات التقني ة الدراسة    لبنود المعوق راد عين تجابات اف

في الجامعات الفلسطينية وفقًا لمتغير المستوى   لكترونيةحول جميع معوقات تطبيق اإلدارة اإل
  ).٢.٣٥(حيث بلغت النسبة الفائية الكلية ، المؤهل العلمي للموظف

  
  



١٢٦ 

  ) ٢٢( جدول 
إلدارة اإلليكترونية داللة الفروق بين المستويات التعليمية المختلفة فى مقياس معوقات تطبيق ا

  باستخدام تحليل التباين أحادى اإلتجاه وأبعاده

 مصدر التباين المقاييس
درجات 
 الحرية

  مجموع
  المربعات

متوسط 
  المربعات

  النسبة
  الفائية

  داللة
  ف

المعوقات 
 التنظيمية

 ٢٨٠.٣٥٤٠.١٧  بني اموعات

 ١٦٥.٧٦ ٣٥٩٧٠.٦٤ ٢١٧  داخل اموعات × ٠.٢٤

  ٣٦٠٥٠.٠٠ ٢١٩  اموع

المعوقات 
 التقنية

 ١٠٣٧.٢٧ ٢٠٧٤.٥٤ ٢  بني اموعات

 ٢٥٩.٠٨ ٥٦٢٢١.٤٣ ٢١٧  داخل اموعات ٠.٠٥ ٤.٠٠

  ٥٨٢٩٥.٠٠ ٢١٩  اموع

  
المعوقات 
  البشرية

 ٨١١.٩٣ ١٦٢٣.٨٦ ٢  بني اموعات

 ١٩٩.٤٢ ٤٣٢٧٥.٨٨ ٢١٧  داخل اموعات ٠.٠٥ ٤.٠٧

  ٤٤٨٩٩.٠٠ ٢١٩  اموع

المعوقات 
  المالية

 ٤٤٧.٤٠ ٨٩٤.٨٠ ٢  بني اموعات

 ١٩١.٤٠ ٤١٥٣٤.٥٥ ٢١٧  داخل اموعات × ٢.٣٤

  ٤٢٤٢٩.٠٠ ٢١٩  اموع

أبرز آليات 
التغلب على 
  المعوقات

 ٢٨.٢٨ ٥٦.٥٦ ٢  بني اموعات

 ١٢٥.٥٧ ٢٧٢٥٠.٧٩ ٢١٧  داخل اموعات × ٠.٢٢

  ٢٧٣٠٧.٠٠ ٢١٩  اموع

  يالمقياس الكل

 ٦٧٠٢.٤٠ ١٣٤٠٤.٨١ ٢  بني اموعات

 ٢٨٥٢.٨٥ ٦١٩٠٦٩.٩٠ ٢١٧  داخل اموعات × ٢.٣٥

  ٦٣٢٤٧٤.٠٠ ٢١٩  اموع

  
ولمعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق 

ر المؤهل العلمي   في الجامعات الفلسطينية تعز   لكترونيةاإلدارة اإل ولصالح أي مستوى   ، ى لمتغي
ة   إجراء تم ، من المستويات الثالثة ات البعدي يفيه      ، المقارن ار ش م استخدام اختب ) scheffe(حيث ت

  ).٢٣(آما هو مبين في الجدول رقم ، للمقارنات البعدية



١٢٧ 

  ) ٢٣( جدول 
  إختبار شيفيه

  مقياس فى بين المستويات التعليمية البعدية للمقارنات المتعددة 
  معوقات تطبيق اإلدارة اإلليكترونية وأبعاده

 المتوسط أعلى جامعىمتوسط  ن  المستوى التعليمى  المقاييس

المعوقات 
 التنظيمية

 ٦٧.٢١٠         ٣٨ متوسط
 ٦٥.٩٩٢    ١٢٨ جامعى
 ٦٧.٢٢٢     ٥٤ أعلى

المعوقات 
 التقنية

 ٧٥.٧١٠      ٣٨ متوسط
 ٦٧.٥٥٤    ∗١٢٨ جامعى
 ٦٧.٦٦٦     ٥٤ ىأعل

المعوقات 
  البشرية

 ٧٣.٣٩٤      ٣٨ متوسط
 ٦٥.٩٦٠    ∗١٢٨ جامعى
 ٦٨.٠٠٠     ٥٤ أعلى

المعوقات 
  المالية

 ٦٦.٢١٠       ٣٨ متوسط
 ٦٢.٦١٧    ١٢٨ جامعى
 ٦٧.٠٠٠     ٥٤ أعلى

أبرز آليات 
التغلب على 
  المعوقات

 ٧٥.٧٨٩      ٣٨ متوسط
 ٧٤.٩٥٣    ١٢٨ جامعى
 ٧٤.٢٠٣     ٥٤ أعلى

المقياس 
  يالكل

 ٣٥٨.٣١٥     ٣٨ متوسط
 ٣٣٧.٠٧٨   ١٢٨ جامعى
 ٣٤٤.٠٩٢    ٥٤  أعلى

  )٠.٠٥=α(دالة عند مستوى  ∗
تجابات    طات اس ة لمتوس ات البعدي ائج المقارن ى نت النظر إل ول  أوب ة ح ة الدراس راد عين ف

ق اإلدارة اإل ات تطبي ةمعوق طي لكتروني ات الفلس ي الجامع ر ف زى لمتغي ي  نية تع توى التعليم المس
  :يالحظ ان، لموظفل

ة  - توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ة  )٠.٠٥=α(توج ات التقني ي المعوق ف
   .على الذين مؤهلم العلمي جامعي) متوسط(جامعي دون اللصالح الذين مؤهلم العلمي 

ة      - د مستوى الدالل ات البشرية     )٠.٠٥=α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عن في المعوق
  .عي على الذين مؤهلم العلمي جامعيجامدون الم العلمي هلصالح الذين مؤهل

ر     م تظه ا ل ة       بينم توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ط   )٠.٠٥=α(اي ف ين متوس ب
ا     ؤهالت العلي ين اصحاب الم ات ب ات أو اآللي ن المعوق ي أي م ة ف ة الدراس راد عين تجابات أف اس

  .وبين أصحاب المؤهالت العليا وقبل الجامعي من جهة أخرى، عي من جهةوالجام
ا ل وربما يعود السبب في ذلك إلى إدرا ات تطبيق اإلدارة اإل  ك ذوي المؤهالت العلي ة معوق  لكتروني
وقد يعود هذا إلى وعي هؤالء اإلداريين بطبيعة المشكالت  ، بصورة أعلى من ذوي المؤهل األقل

ودة م أن ذ ،الموج ل اإلداري     بحك ن العم ى م وظيفي االعل لم ال ي الس م ف ى ه ل األعل  ،وي المؤه
ة للعمل اإلداري وا  اوبالتالي لديهم تصور أعمق عن طبيعة المعوقات نظرًا لنظرتهم اإلجم   ي  لي لت

  .نظرها اإلداري العادي في مكان محددتختلف عن طبيعة النظرة التي ي
  
  



١٢٨ 

   :متغير العمر) ج
ة      ،)١.٩٥(الفائية الكلية  أن النسب) ٢٤(يتبين من جدول رقم       روق ذات دالل ه التوجد ف أي أن

ديرات  ي تق وظفين إحصائية ف ي الجالم طينيةاف ات الفلس ق اإلدار مع ات تطبي ةة اإللمعوق  لكتروني
   .تعزى لمتغير العمر

  )٢٤(جدول 
ترونية داللة الفروق بين الفئات العمرية المختلفة فى مقياس معوقات تطبيق اإلدارة اإلليك

  باستخدام تحليل التباين أحادى اإلتجاه وأبعاده

 مصدر التباين المقاييس
درجات 
  الحرية

  مجموع
 المربعات

متوسط 
  المربعات

  النسبة
  الفائية

  داللة
  ف

المعوقات 
 التنظيمية

 ٣٤٢.٢٣ ١٠٢٦.٧٠ ٣  بني اموعات

 ١٦٢.١٤ ٣٥٠٢٤.٢٨ ٢١٦  داخل اموعات × ٢.١١

  ٣٦٠٥٠.٠٠ ٢١٩  اموع

المعوقات 
 التقنية

 ٣٤١.٧٧ ١٠٢٥.٣٣ ٣  بني اموعات

 ٢٦٥.١٤ ٥٧٢٧٠.٦٤ ٢١٦  داخل اموعات × ١.٢٩

  ٥٨٢٩٥.٠٠ ٢١٩  اموع

المعوقات 
  البشرية

 ٣٢٦.٤٦ ٩٧٩.٣٨ ٣  بني اموعات

 ٢٠٣.٣٣ ٤٣٩٢٠.٣٦ ٢١٦  داخل اموعات × ١.٦١

  ٤٤٨٩٩.٠٠ ٢١٩  اموع

ت المعوقا
  المالية

 ٢٩١.٠٠ ٨٧٣.٠١ ٣  بني اموعات

 ١٩٢.٣٩ ٤١٥٥٦.٣٤ ٢١٦  داخل اموعات × ١.٥١

  ٤٢٤٢٩.٠٠ ٢١٩  اموع

أبرز آليات 
التغلب على 
  المعوقات

 ١٨٦.١١ ٥٥٨.٣٤ ٣  بني اموعات

 ١٢٣.٨٣ ٢٦٧٤٩.٠١ ٢١٦  داخل اموعات × ١.٥٠

  ٢٧٣٠٧.٠٠ ٢١٩  اموع

  يلكلالمقياس ا

 ٥٥٥٦.١٤ ١٦٦٦٨.٤٣ ٣  بني اموعات

 ٢٨٥٠.٩٥ ٦١٥٨٠٦.٣٠ ٢١٦  داخل اموعات × ١.٩٥

  ٦٣٢٤٧٤.٠٠ ٢١٩  اموع

  
م          دول رق ي الج يفيه ف ار ش دول اختب ي ج ح ف و موض ا ه ين    ، )٢٥(وآم روق ب د ف ه التوج فإن

ات تطبيق اإلدارة اإل   ة لكمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوق في الجامعات    تروني
  .الفلسطينية تعزى لمتغير العمر

  



١٢٩ 

  ) ٢٥( جدول 
  إختبار شيفيه

  مقياس معوقات تطبيق اإلدارة اإلليكترونية وأبعادهبين األعمار فى البعدية للمقارنات المتعددة 
  المتوسط + ٤٥ - ٣٥  - ٢٥٢٥ -  ن  الفئات العمرية  المقاييس

المعوقات 
  التنظيمية

 ٦٧.٣٢٠          ٢٥ ٢٥ أصغر من
 ٦٦.٩٨٢     ١١٤ ٣٥-٢٥من 
 ٦٧.٨٩٠     ٥٥ ٤٥-٣٦من 
 ٦٠.٦٩٢     ٢٦   ٤٥من  أآبر

المعوقات 
  التقنية

 ٧١.٨٠٠      ٢٥ ٢٥ أصغر من
 ٦٩.٩٨٢     ١١٤ ٣٥-٢٥من 
 ٦٨.٠٥٤     ٥٥ ٤٥-٣٦من 
 ٦٣.٩٢٣     ٢٦   ٤٥من أآبر

المعوقات 
  البشرية

 ٦٩.٥٢٠      ٢٥ ٢٥ أصغر من
 ٦٨.٢٧١     ١١٤ ٣٥-٢٥من 
 ٦٨.٥٢٧     ٥٥ ٤٥-٣٦من 
 ٦٢.٠٧٦     ٢٦   ٤٥من  أآبر

المعوقات 
  المالية

 ٦٤.١٦٠       ٢٥ ٢٥ أصغر من
 ٦٤.٥٧٠     ١١٤ ٣٥-٢٥من 
 ٦٦.٢٣٦     ٥٥ ٤٥-٣٦من 
 ٥٩.٢٦٩     ٢٦    ٤٥من أآبر

أبرز آليات 
التغلب على 
  المعوقات

 ٧٢.٠٠٠      ٢٥ ٢٥ أصغر من
 ٧٦.٢٨٠     ١١٤ ٣٥-٢٥من 
 ٧٤.٤١٨     ٥٥ ٤٥-٣٦من 
 ٧٢.٧٦٩     ٢٦   ٤٥من  أآبر

المقياس 
  يالكل

 ٣٤٤.٨٠٠      ٢٥ ٢٥ أصغر من
 ٣٤٦.٠٨٧     ١١٤ ٣٥-٢٥من 
 ٣٤٥.١٢٧     ٥٥ ٤٥-٣٦من 
 ٣١٨.٧٣٠     ٢٦   ٤٥من  أآبر

  
ق اإل     ة تطبي ى حداث ك إل ي ذل بب ف ود الس ا يع ةدارة اإلوربم ات   لكتروني ي الجامع ف

ا في     ، الفلسطينية ات التي يواجهونه واتفاق جميع المفحوصين رغم اختالف أعمارهم على المعوق
ا ، في الجامعات لكترونيةتطبيق اإلدارة اإل ذه       ، وسبل القضاء عليه ة وجود ه ى حقيق دل عل ذا ي وه

  .وظفين في الجامعات الفلسطينيةباإلضافة تقارب أعمار الم، المعوقات في الجامعات الفلسطينية
  
  :متغير عدد سنوات الخدمة) د

ة   أن قيمة ) ٢٦(يتبين من جدول رقم      ة الكلي روق     ،)١.٢١(بلغت  النسبة الفائي ه التوجد ف أي أن
ديرات   ات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإل     الموظفين ذات داللة إحصائية في تق ة للمعوق في   لكتروني

   .لمتغير عدد سنوات الخدمة طاع غزة تعزىجامعات الفلسطينية بقال



١٣٠ 

  ) ٢٦( جدول 
  ة فى مقياس معوقات تطبيق اإلدارة اإلليكترونية وأبعادهدمداللة الفروق بين سنوات الخ

  باستخدام تحليل التباين أحادى اإلتجاه

 مصدر التباين المقاييس
درجات 
  الحرية

  مجموع
  المربعات

متوسط 
  المربعات

  النسبة
  الفائية

  داللة
  ف

المعوقات 
 التنظيمية

 ١١٨.٦٨ ٣٥٦.٠٦ ٣  بني اموعات

 ١٦٥.٢٥ ٣٥٦٩٤.٩٢ ٢١٦  داخل اموعات × ٠.٧٢

  ٣٦٠٥٠.٠٠ ٢١٩  اموع

المعوقات 
 التقنية

 ١٤٤.٣٠ ٤٣٢.٩١ ٣  بني اموعات

 ٢٦٧.٨٨ ٥٧٨٦٣.٠٦ ٢١٦  داخل اموعات × ٠.٥٤

  ٥٨٢٩٥.٠٠ ٢١٩  اموع

المعوقات 
  بشريةال

 ٢٤٠.٩٠ ٧٢٢.٧٠ ٣  بني اموعات

 ٢٠٤.٥٢ ٤٤١٧٧.٠٣ ٢١٦  داخل اموعات × ١.١٨

  ٤٤٨٩٩.٠٠ ٢١٩  اموع

المعوقات 
  المالية

 ٤٥٠.٤٨ ١٣٥١.٤٦ ٣  بني اموعات

 ١٩٠.١٧ ٤١٠٧٧.٨٩ ٢١٦  داخل اموعات × ٢.٣٧

  ٤٢٤٢٩.٠٠ ٢١٩  اموع

أبرز آليات 
التغلب على 

  وقاتالمع

 ٢٦.١٨ ٧٨.٥٦ ٣  بني اموعات

 ١٢٦.٠٥ ٢٧٢٢٨.٧٩ ٢١٦  داخل اموعات × ٠.٢١

  ٢٧٣٠٧.٠٠ ٢١٩  اموع

  يالمقياس الكل

 ٣٤٧٨.٥٠ ١٠٤٣٥.٥٠ ٣  بني اموعات

 ٢٨٧٩.٨١ ٦٢٢٠٣٩.٣٠ ٢١٦  داخل اموعات × ١.٢١

  ٦٣٢٤٧٤.٠٠ ٢١٩  اموع

  
ا  دول اختب ي ج و موضح ف ا ه م  وآم الي رق دول الت ي الج يفيه ف د ، )٢٧(ر ش ه التوج فإن

ات تطبيق اإلدارة اإل   ة فروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوق في   لكتروني
  .الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير سنوات الخدمة
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  ) ٢٧( جدول 
  إختبار شيفيه

اس معوقات تطبيق اإلدارة اإلليكترونية مقيفى  ةدمسنوات الخبين البعدية للمقارنات المتعددة 
  وأبعاده

  المتوسط + ١٥ - ١٠ - ٥ ٥ -  ن  ةدمسنوات الخ  المقاييس

المعوقات 
 التنظيمية

 ٦٧.١٨٣           ٤٩ ٥ أقل من
 ٦٦.٥٧٨      ٩٥ ١٠-٥من 
 ٦٧.٦٠٨      ٤٦ ١٥-١١من 

 ٦٣.٤٦٦      ٣٠  ١٥أآثر من 

المعوقات 
 التقنية

 ٦٩.١٠٢       ٤٩  ٥ أقل من
 ٦٩.٨٢١      ٩٥ ١٠-٥من 
 ٦٩.٤١٣      ٤٦ ١٥-١١من 

 ٦٥.٥٣٣      ٣٠  ١٥أآثر من 

المعوقات 
  البشرية

 ٦٧.٤٢٨       ٤٩  ٥ أقل من
 ٦٩.٢٨٤      ٩٥ ١٠-٥من 
 ٦٧.٥٤٣      ٤٦ ١٥-١١من 

 ٦٣.٧٠٠      ٣٠  ١٥أآثر من 

المعوقات 
  المالية

 ٦٢.١٦٣        ٤٩  ٥ أقل من
 ٦٥.١٣٦      ٩٥ ١٠-٥من 
 ٦٧.٦٧٣      ٤٦ ١٥-١١من 

 ٦٠.٠٦٦      ٣٠  ١٥أآثر من 

أبرز آليات 
التغلب على 
  المعوقات

 ٧٤.٥٩١       ٤٩  ٥ أقل من
 ٧٥.٢٨٤      ٩٥ ١٠-٥من 
 ٧٥.٣٤٧      ٤٦ ١٥-١١من 

 ٧٣.٦٠٠      ٣٠  ١٥أآثر من 

 يالمقياس الكل

 ٣٤٠.٤٦٩      ٤٩  ٥ أقل من
 ٣٤٦.١٠٥     ٩٥ ١٠-٥من 
 ٣٤٧.٥٨٧     ٤٦ ١٥-١١من 

 ٣٢٦.٣٦٦     ٣٠  ١٥أآثر من 

  
في الجامعات  لكترونيةويعزى ذلك إلى أن إدراك المفحوصين لمعوقات تطبيق اإلدارة اإل

وم      مالفلسطينية آان بدرجة متشابهة وذلك لما يلمسونه بأنفسه يقهم لمفه د تطب واجههم عن معوقات ت
ةاإلدارة اإل اتهمف لكتروني ق اإلدارة اإل  ، ي جامع ة تطبي ى حداث ع إل ذلك يرج ةوآ ي  لكتروني ف

  الجامعات الفلسطينية
  
  :الدورات التدريبيةمتغير عدد ) د

ة بلغت    ) ٢٨(يتبين من جدول رقم      ة الكلي روق    ، )٠.٥٥(أن قيمة النسبة الفائي ه التوجد ف أي أن
ات التي     ين للمعوق ديرات اإلداري ة تواجه تطبيق اإلدارة اإل   ذات داللة إحصائية في تق في   لكتروني

ات  وآانت ، الدورات التدريبيةلمتغير عدد  جامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزىال نظرتهم للمعوق
   .متشابهة وعمومية
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  )٢٨(جدول 
  داللة الفروق بين الدورات التدريبية فى مقياس معوقات تطبيق اإلدارة اإلليكترونية وأبعاده

  باين أحادى اإلتجاهباستخدام تحليل الت
  

 مصدر التباين المقاييس
درجات 
  الحرية

  مجموع
  المربعات

متوسط 
  المربعات

  النسبة
  الفائية

  داللة
  ف

المعوقات 
 التنظيمية

 ١٨٥.١٢ ٥٥٥.٣٨ ٣  بني اموعات

 ١٦٤.٣٣ ٣٥٤٩٥.٦١ ٢١٦  داخل اموعات × ١.١٣

  ٣٦٠٥٠.٠٠ ٢١٩  اموع

  
المعوقات 
 التقنية

١٥٦.٧٢ ٤٧٠.١٧ ٣  موعاتبني ا 

 ٢٦٧.٧١ ٥٧٨٢٥.٨٠ ٢١٦  داخل اموعات × ٠.٥٨

  ٥٨٢٩٥.٠٠ ٢١٩  اموع

المعوقات 
  البشرية

 ١٨١.٢٥ ٥٤٣.٧٦ ٣  بني اموعات

 ٢٠٥.٣٥ ٤٤٣٥٥.٩٨ ٢١٦  داخل اموعات × ٠.٨٨

  ٤٤٨٩٩.٠٠ ٢١٩  اموع

المعوقات 
  المالية

 ٢٦٤.٧٢ ٧٩٤.١٨ ٣  بني اموعات

 ١٩٢.٧٥ ٤١٦٣٥.١٧ ٢١٦  داخل اموعات × ١.٣٧

  ٤٢٤٢٩.٠٠ ٢١٩  اموع

أبرز آليات 
التغلب على 
  المعوقات

 ١٩٤.٤٠ ٥٨٣.٢٠ ٣  بني اموعات

 ١٢٣.٧٢ ٢٦٧٢٤.١٥ ٢١٦  داخل اموعات × ١.٥٧

  ٢٧٣٠٧.٠٠ ٢١٩  اموع

  يالمقياس الكل

 ١٥٨٧.٤١ ٤٧٦٢.٢٥ ٣  بني اموعات

 ٢٩٠٦.٠٧ ٦٢٧٧١٢.٥٠ ٢١٦  داخل اموعات × ٠.٥٥

  ٦٣٢٤٧٤.٠٠ ٢١٩  اموع

  
م    الي رق دول الت ي الج يفيه ف ار ش دول اختب ي ج و موضح ف ا ه د ، )٢٩(وآم ه التوج فإن

ات تطبيق اإلدارة اإل   ة فروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوق في   لكتروني
  .لعدد الدورات التدريبية التي تلقاها المفحوصينية تعزى الجامعات الفلسطين
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  ) ٢٩( جدول 
  إختبار شيفيه

  مقياس فى  الدورات التدريبيةبين البعدية للمقارنات المتعددة 
  وأبعاده لكترونيةمعوقات تطبيق اإلدارة اإل

  المتوسط  + ٣ ٢  ١ صفر  ن  عدد الدورات   المقاييس

المعوقات 
 التنظيمية

 ٦٨.٣٣٧           ٧٤ صفر
٦٧.٢١٩      ٤١ ١ 
٦٥.٥٦١       ٤١ ٢ 

 ٦٤.٥٣١      ٦٤  أو أآثر ٣

المعوقات 
 التقنية

 ٦٧.٣٦٤       ٧٤  صفر
٧١.٠٢٤      ٤١ ١ 
٧٠.٥١٢       ٤١ ٢ 

 ٦٨.٥٩٣      ٦٤  أو أآثر ٣

المعوقات 
  البشرية

 ٦٨.٦٤٨       ٧٤  صفر
٦٩.١٤٦      ٤١ ١ 
٦٨.٥١٢       ٤١ ٢ 

 ٦٥.٣١٢      ٦٤  أآثرأو  ٣

المعوقات 
  المالية

 ٦٢.٨٦٤        ٧٤  صفر
٦٧.٨٢٩      ٤١ ١ 
٦٥.٢٩٢       ٤١ ٢ 

 ٦٣.١٠٩      ٦٤  أو أآثر ٣

أبرز آليات 
التغلب على 
  المعوقات

 ٧٤.٨٥١       ٧٤  صفر
٧٢.٥١٢      ٤١ ١ 
٧٧.٨٠٤       ٤١ ٢ 

 ٧٤.٦٧١      ٦٤  أو أآثر ٣

المقياس 
  يالكل

 ٣٤٢.٠٦٧      ٧٤  صفر
٣٤٧.٧٣١     ٤١ ١ 
٣٤٧.٦٨٢      ٤١ ٢ 

 ٣٣٦.٢١٨     ٦٤  أو أآثر ٣

  
ًا أن    ك أيض ي ذل بب ف ود الس ا يع ة أ اوربم ة والمالي ة والتقني ات التنظيمي وحًا لمعوق ر وض آث

  .الموظفين إعدادلمعوقات البشرية التي تختص في تدريب ووتأثيرًا من ا
  

  :الخالصة -
ة تواجه      لقد أظهرت نتائ ة وبشرية ومالي ة وتقني ج الدراسة الميدانية وجود معوقات تنظيمي

ى أو       ، في جامعات قطاع غزة     لكترونيةتطبيق اإلدارة اإل ات للتغلب عل ذلك أظهرت وجود آلي آ
  .زةداري للجامعات الفلسطينية بقطاع غالحد من هذه المعوقات للرقي باألداء اإل

داني و ذا الفصل المي م عرض ه د أن ت راءات   بع ة وإج ة والعين ع الدراس ث مجتم ن حي م
ة   التطبيق وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعي

)SPSS( ،     تها ة ومناقش ة الميداني ائج الدراس ى نت ات والوصول إل ذه البيان ل ه تعرض ، وتحلي س



١٣٤ 

تنتاجات   خامس الدراسة في الفصل ال    رى   جراءات والتوصيات المقترحة   الدراسة واإلاس التي ي
الباحث أنها قد تفيد الجامعات والباحثيين إلجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال وذلك للتقييم 

  .في الجامعات الفلسطينية لكترونيةالمستمر للمعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإل
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  الفصل الخامس
  ومقترحاتهانتائج الدراسة 
  

  
 .تمهيد -
 

  :الدراسة نتائج/ أوًال
  .نتائج الجانب النظري) أ
  .نتائج الجانب الميداني) ب

  
ات   إجرائية مقترحات/ ثانيًا للتغلب على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامع

  : قطاع غزة
  .إجراءات الدراسة) أ
  .الدراسة مقترحات) ب
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  الفصل الخامس

  ومقترحاتهاالدراسة  نتائج
  

  :تمهيد -
نهج  ، يهدف هذا الفصل إلى دراسة الجوانب النظرية والميدانية للدراسة من خالل استخدام الم

ه       انية وألن ة واإلنس الوصفي التحليلي لكونه أآثر المناهج استخدامًا في دراسة الظواهر االجتماعي
و   اهرة موض ب الظ ه   يناس رف بأن ث يع ة حي ع او    : "ع الدراس ة الواق ى دراس د عل لوب يعتم أس
اً ، الظاهرة آما هي في الواقع التعبير  ، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا آيفيًا أو آمي ف

دار   ، الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها أما التعبير الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مق
ة األخرى      هذه الظاهرة أو حج ا مع الظواهر المختلف ى    ، مها ودرجات ارتباطه و ال يقتصر عل فه

وصف الظاهرة بل يتعداه إلى التفسير والتحليل للوصول إلى حقائق عن الظروف القائمة من أجل 
   )١(".تطويرها وتحسنها

ان    ا وبي وباستخدام هذا المنهج حاول الباحث وصف الظاهرة موضوع الدراسة وتحليل بياناته
ا الع ين مكوناته ة ب ع    ، الق دى صالحيتها لجم ة وم بة أداة الدراس ن مناس د م ي التأآ ك ف ل ذل وتمث

  .البيانات من خالل إجراء مجموعة من االختبارات اإلحصائية
  :وفي ضوء ما سبق يمكن تقسيم الفصل إلى محورين رئيسيين هما

  .الدراسة نتائج -١
ق اإلدارة اإللكترونية في جامعات   اإلجراءات والمقترحات للتغلب على معوقات تطبي -٢

  .قطاع غزة

  : الدراسة نتائج/ أوًال
ام         ثق ى  الباح ة إل ائج الدراس ة : (بتصنيف نت ة النظري ائج الدراس ة ، نت ائج الدراس و نت
  :وهي آالتالي )الميدانية

  :نتائج الجانب النظري) أ
ن ا             ت ع ي تمخض تنتاجات الت م االس تعراض أه رورة اس ث ض رى الباح ة   ي ة النظري لدراس

  :لموضوع الدراسة والتي آان من أهمها
ة إال أنه قد لوحظ أن جوهر اإلدارة اإل، لكترونيةال يوجد تعريف موحد لإلدارة اإل -١ هو   لكتروني

ات المعلومات   ام الباحث بتعريف اإلدارة     ، انجاز األعمال اإلدارية الكترونيًا باستخدام تقني ذلك ق ل
ةاإل ا  لكتروني ى أنه ة منظعل ةوم ادي من  إلكتروني ل العمل اإلداري الع ى تحوي ة تهدف إل متكامل

ة  ة إدارة يدوي زة اإلورقي ى إدارة بإستخدام األجه ةإل ى  لكتروني اد عل ك باإلعتم ة وذل والتكنولوجي
  .تكاليفجهد ولقرار اإلداري بأسرع وقت وبأقل ا إتخاذنظم معلوماتية قوية تساعد في 

ًا في       لكترونيةتهدف اإلدارة اإل -٢ ديم الخدمات الكتروني ى تق ى      أإل ؤدي إل ا ي ان مم ان وزم ي مك
ودة ة     ج ض التكلف ذ وخف رعة التنفي ين األداء وس دمات    ، وتحس ديم الخ ي تق رعة ف ة والس ، والدق

يم اإلداري  وير التنظ راءات و ، وتط يط اإلج حيحة  وتبس ات الص وفير المعلوم رعة إ، ت اذ وس تخ
  .اشرةالقرارات المبنية على معلومات دقيقة ومب

                                                 
  .٩٢ص، مرجع سابق :علي السيد الشخيبي (١)
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ات     -٣ ة    هناك مجموعة من المتطلب ة والبشرية والمالي ة والتقني ق اإلدارة   ، التنظيمي ة لتطبي الالزم
  .لكترونيةاإل
ق اإلدارة اإل       -٤ طينية لتطبي ات الفلس ل الجامع ن قب ادة م اوالت ج اك مح ةهن ا  لكتروني بإداراته

  .المختلفة لتسهيل وتحسين جودة األداء اإلداري
ة تطبيق اإلدارة اإل     هناك مجموعة من ا -٥ ة لمعوقات التي تحد من إمكاني في الجامعات    لكتروني

ة         راءات الروتيني ي اإلج ل ف ة تتمث ات تنظيمي ا معوق ن أهمه ان م ي آ طينية والت اب ، الفلس وغي
ق اإلدارة اإل    ة لتطبي ة الالزم ريعات القانوني ةالتش عوبة     ، لكتروني ي ص ل ف ة تتمث ات تقني ومعوق

ريع للت  ور الس ة التط ا ومواآب عفكنولوجي ق اإلدارة     ض ة لتطبي ة الالزم ة التحتي وفير البني ت
ةاإل رامج  لكتروني زة وب راء وأجه ن خب ي أن  ، م ل ف رية تتمث ات بش ام ومعوق عف اإلهتم ض
ة في     ، االهتمام بتحفيز العاملين وقلةالتكنولوجيا في العملية اإلدارية ب ة متمثل ات مالي  نقص ومعوق

  .لكترونيةنحو استخدام اإلدارة اإلالموارد المالية الالزمة للتحول 
  :انيالميد الجانب نتائج) ب

  :الميدانية التي توصلت إليها الدراسة للنتائجض الباحث فيما يلي ملخصًا يعر    
ة التحول   : أهمهاأظهرت النتائج وجود معوقات تنظيمية  -١ اإلجراءات الروتينية التي تؤخر عملي

و اإلدارة اإل ةنح م ، لكتروني ق اإلدارة   وضعف دع ات تطبي الي لسياس يم الع ة والتعل وزارة التربي
  .لكترونيةونقص التشريعات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإل، لكترونيةاإل
ة     -٢ ات تقني ود معوق ائج وج رت النت اأظه ا    : أهمه ة بم ية واإلداري ات الدراس ل القاع دم تكام ع

اد  ، لكترونيةيتناسب مع تقنيات اإلدارة اإل ة اإلرش ات تطبيق اإلدارة    ونقص األدل ية الموضحة آللي
  .لكترونيةاإل
ة    : أهمهاأظهرت النتائج وجود معوقات بشرية  -٣ ة االنجليزي ارات اللغ وعي   ، ضعف مه نقص ال

  .والنقص في الدورات التدريبية، لكترونيةبأهمية اإلدارة اإل
ة    -٤ ات مالي ود معوق ائج وج رت النت اأظه ات اإلد : أهمه ومي لتطبيق دعم الحك عف ال ارة ض
ةاإل ي    ، لكتروني ل اإللكترون ال العم ي مج زين ف ة للمتمي وافز مالي ود ح درة وج ة دور ، ن محدودي

  .القطاع الخاص في المساهمة المالية والعينية
ات تطبيق اإلدارة اإل    -٥ ارات معوق ة أظهرت النتائج أن متوسط عب رة    لكتروني ، آانت بدرجة آبي

  .فالتقنية، التنظيميةثم ، ثم البشرية، ماليةالمعوقات ال :وآان ترتيبها على النحو التالي
ائج  -٦ رت النت ي    أظه ة ف ق اإلدارة اإللكتروني ه تطبي ي تواج ة الت ات التنظيمي م المعوق ن أه أن م

ة    راءات اإلداري ة اإلج ي روتيني طينية ه ات الفلس يم   ، الجامع ة والتعل م وزارة التربي وضعف دع
  . ص التشريعات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةونق، العالي لسياسة تطبيق اإلدارة اإللكترونية

ي  -٧ ة ف ق اإلدارة اإللكتروني ه تطبي ي تواج ة الت ات التقني م المعوق ن أه ائج أن م رت النت أظه
ة       ات اإلدارة اإللكتروني ا يتناسب مع تقني الجامعات الفلسطينية هي تدني تكامل الغرف اإلدارية بم

ادية الموضحة آلل  ة اإلرش اة تصميم  ونقص األدل ة وقصور مراع ق اإلدارة اإللكتروني ات تطبي ي
  .المختبرات في الجامعات لتتناسب مع تقنيات اإلدارة اإللكترونية

ي         -٨ ة ف ق اإلدارة اإللكتروني ه تطبي ي تواج رية الت ات البش م المعوق ن أه ائج أن م رت النت أظه
دى بعض الم   ة ل ة اإلنجليزي ارات اللغ ي ضعف مه طينية ه ات الفلس ي الجامع نقص ف وظفين وال

دريب     داد وت عف إع ة وض ة واإلداري ة األآاديمي اء الهيئ دى أعض ة ل وم اإلدارة اإللكتروني مفه
  .الموظفين الستخدام التقنيات اإللكترونية
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ي           -٩ ة ف ق اإلدارة اإللكتروني ه تطبي ي تواج ة الت ات المالي م المعوق ن أه ائج أن م رت النت أظه
دعم الحك     درة وجود حوافز      الجامعات الفلسطينية ضعف ال ة ون ات اإلدارة اإللكتروني ومي لتطبيق

ة      مالية للمتميزين في مجال العمل اإللكتروني ومحدودية دور القطاع الخاص في المساهمة المالي
  .والعينية لدعم تطبيقات اإلدارة اإللكترونية

ى الم         -١٠ ا التغلب عل ي يمكن من خالله ات الت ارات اآللي ائج أن متوسط عب ات أظهرت النت عوق
رة  ة الدراسة آانت بدرجة آبي راد عين ة نظر أف ة من وجه ق اإلدارة اإللكتروني ي تواجه تطبي الت

دًا ات ، ج ذه األلي م ه ن أه ة    : وم ة األآاديمي بة للهيئ ات مناس ي أوق ة ف دورات التدريبي ون ال أن تك
ة ةو، واإلداري ة ل مواآب ات اإل الجامع ي للتقني وجي والبرمج ور التكنول ةلتط خصيص تو، لكتروني

  .لكترونيةتطبيق اإلدارة اإلجزء من ميزانية الجامعة لدعم 
ة         -١١ م في جامع ة األقصى ث ر في جامع أظهرت نتائج الدراسة أن المعوقات تظهر بوضوح أآث

  .فالجامعة اإلسالميةالقدس المفتوحة ثم جامعة األزهر 
ة ال     -١٢ راد عين ات    أظهرت نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات استجابات أف دراسة حول المعوق

ع      ، التنظيمية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفلسطينية    ة التي يتب ر الجامع تعزى لمتغي
وص ا المفح المية     ، له ة اإلس ر والجامع ة األزه ين جامع ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ه توج أن

ة اإلسالمية لصالح جا    ، لصالح جامعة األزهر ة األقصى  وبين جامعة األقصى والجامع ين  ، مع وب
ة القدس المفتوحة     ة القدس    ، جامعة القدس المفتوحة والجامعة اإلسالمية لصالح جامع ين جامع وب

أي أن هذه المعوقات تظهر أآثر على الترتيب ، المفتوحة وجامعة األقصى لصالح جامعة األقصى
  . ميةفي جامعة األقصى ثم جامعة القدس المفتوحة فجامعة األزهر ثم الجامعة اإلسال

ة           راد عين تجابات أف طات اس ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل ر أي ف م تظه ا ل بينم
  .وجامعة األزهر وجامعة القدس المفتوحة، الدراسة بين جامعة األزهر وجامعة األقصى

ات         -١٣ ة الدراسة حول المعوق راد عين أظهرت نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات استجابات أف
ا       ، إلدارة اإللكترونية في الجامعات الفلسطينية التقنية لتطبيق ا ع له ة التي يتب ر الجامع تعزى لمتغي

ة اإلسالمية لصالح        ، المفحوص ة األزهر والجامع ين جامع أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
ة األقصى      ، جامعة األزهر ة اإلسالمية لصالح جامع ة   ، وبين جامعة األقصى والجامع ين جامع وب
ة     ، والجامعة اإلسالمية لصالح جامعة القدس المفتوحة القدس المفتوحة ة القدس وجامع ين جامع وب

ة األقصى   الح جامع ة     ، األقصى لص ي جامع ب ف ى الترتي ر عل ر أآث ات تظه ذه المعوق أي أن ه
 .األقصى ثم جامعة القدس المفتوحة فجامعة األزهر ثم الجامعة اإلسالمية

ائية       ة إحص روق ذات دالل ر أي ف م تظه ا ل ة     بينم راد عين تجابات أف طات اس ين متوس ب
  .وجامعة األزهر وجامعة القدس المفتوحة، الدراسة بين جامعة األزهر وجامعة األقصى

ات         -١٤ ة الدراسة حول المعوق راد عين أظهرت نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات استجابات أف
ا     تعزى، البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفلسطينية ع له لمتغير الجامعة التي يتب

ة اإلسالمية لصالح        ، المفحوص ة األزهر والجامع ين جامع أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
ة األقصى      ، جامعة األزهر ة اإلسالمية لصالح جامع ة   ، وبين جامعة األقصى والجامع ين جامع وب

ذه ال ، القدس المفتوحة وجامعة األقصى لصالح جامعة األقصى ى     أي أن ه ر عل ات تظهر أآث معوق
 .الترتيب في جامعة األقصى ثم جامعة القدس المفتوحة فجامعة األزهر ثم الجامعة اإلسالمية

طات     ين متوس ة ب توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ر أي ف م تظه ا ل بينم
ة القدس المفتوحة     ة ا ، استجابات أفراد عينة الدراسة بين الجامعة اإلسالمية وجامع ألزهر  وجامع

  .وبين جامعة األزهر وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة األقصى



١٣٩ 

ات         -١٥ ة الدراسة حول المعوق راد عين أظهرت نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات استجابات أف
ا        ،في الجامعات الفلسطينية لكترونيةالمالية لتطبيق اإلدارة اإل ع له ة التي يتب ر الجامع تعزى لمتغي

وص د ، المفح ه توج ائية ف    أن ة إحص روق ذات دالل ة األ   ف ين جامع ة ب ات المالي ى ي المعوق قص
ة األقصى   والجام ة األقصى       ، عة اإلسالمية لصالح جامع ة تظهر في جامع ات المالي أي أن المعوق

 .أآثر منها في الجامعة اإلسالمية
ة           راد عين تجابات أف طات اس ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل ر أي ف م تظه ا ل بينم

ة القدس المفتوحة     ، الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر بين الدراسة  ة اإلسالمية وجامع ، والجامع
ة األقصى   ة القدس المفتوحة     ، وبين جامعة األزهر وجامع ة األزهر وجامع ة   ، وجامع ين جامع وب

  .األقصى وجامعة القدس المفتوحة
ة الد     -١٦ راد عين تجابات أف طات اس ة لمتوس ات البعدي ائج المقارن رت نت ول  أظه ة ح ات راس آلي

ات   ى معوق ة اإلدارة اإل التغلب عل ة التي      ،في الجامعات الفلسطينية    لكتروني ر الجامع تعزى لمتغي
ات          ، يتبع لها المفحوص ى المعوق ات التغلب عل رز آلي ة إحصائية في أب روق ذات دالل أنه توجد ف

ق اإلدارة اإل ه تطبي ي تواج ةالت ي ا لكتروني ة ف ين جامع طينية ب ات الفلس ة والجام األقصىلجامع ع
ر         ، اإلسالمية لصالح جامعة األقصى  ة األقصى أآث ا موظفي جامع ات يتفق عليه ذه اآللي أي أن ه

  .من الجامعة اإلسالمية
ة           راد عين تجابات أف طات اس ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل ر أي ف م تظه ا ل بينم

ة األزهر  الدراسة بين  ة اإلسالمية  ، الجامعة اإلسالمية وجامع ة القدس المفتوحة    والجامع ، وجامع
ة األقصى    ة القدس المفتوحة     ، وبين جامعة األزهر وجامع ة األزهر وجامع ة   ، وجامع ين جامع وب

  .األقصى وجامعة القدس المفتوحة
ات         -١٧ ة الدراسة حول المعوق راد عين أظهرت نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات استجابات أف

ق اإلدارة اإل ة لتطبي ةالتنظيمي طينية  لكتروني ات الفلس ي الجامع ي   ،ف ل العلم ر المؤه زى لمتغي تع
ة   ، للمفحوصين ة المختلف تويات التعليمي ن المس ين أي م ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف ه التوج أن

  . في المعوقات التنظيمية) دراسات عليا، جامعي، دبلوم(
ة الدراسة      -١٨ راد عين ات    أظهرت نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات استجابات أف حول المعوق

ق اإلدارة اإل ة لتطبي ةالتقني زى لكتروني طينية تع ات الفلس ي الجامع ي  ،ف ل العلم ر المؤه لمتغي
ين ل        ، للمفحوص ل قب امعي والمؤه ل الج ين ذوي المؤه ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ه توج أن

م يشعرون بالم  ، متوسط  لصالح الذين مؤهلم العلمي دبلوم) متوسط دبلوم(الجامعي  ات  أي أنه عوق
  .التقنية أآثر من حملة الشهادة الجامعية

ة           راد عين تجابات أف طات اس ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل ر أي ف م تظه ا ل بينم
ا  ات العلي امعي والدراس ل الج ي قب ل العلم ين ذوي المؤه ة ب امعي ، الدراس ل الج وذوي المؤه

  .والدراسات العليا
ات       أظهرت نتائج المقارنات البعدية لمتوسطا  -١٩ ة الدراسة حول المعوق راد عين ت استجابات أف

ق اإلدارة اإل  رية لتطبي ةالبش طينية   لكتروني ات الفلس ي الجامع ي     ،ف ل العلم ر المؤه زى لمتغي تع
ين ل        ، للمفحوص ل قب امعي والمؤه ل الج ين ذوي المؤه ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ه توج أن

ات البشرية    ، متوسط لصالح الذين مؤهلم العلمي دبلوم) دبلوم(الجامعي  أي أنهم يشعرون بالمعوق
  .أآثر من حملة الشهادة الجامعية

ة           راد عين ين متوسطات استجابات أف د ب ة إحصائية عن روق ذات دالل بينما لم تظهر أي ف
ا  ات العلي امعي والدراس ل الج ي قب ل العلم ين ذوي المؤه ة ب امعي ، الدراس ل الج وذوي المؤه

  .والدراسات العليا
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ات        أظهرت  -٢٠ ة الدراسة حول المعوق راد عين نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات استجابات أف
ق اإلدارة اإل ة لتطبي ةالمالي طينية لكتروني ات الفلس ي الجامع ي  ،ف ل العلم ر المؤه زى لمتغي تع

ة   ، للمفحوصين ة المختلف تويات التعليمي ن المس ين أي م ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف ه التوج أن
  .في المعوقات المالية) دراسات عليا، جامعي، دبلوم(

رز         -٢١ ول أب ة ح ة الدراس راد عين تجابات أف طات اس ة لمتوس ات البعدي ائج المقارن رت نت أظه
ة اآلليات للتغلب على المعوقات التي تواجه  تطبيق اإلدارة اإل     ،في الجامعات الفلسطينية    لكتروني

ر المؤهل العلمي للمفحوصين ر، تعزى لمتغي د ف ه التوج ن أن ين أي م ة إحصائية ب وق ذات دالل
ة  ة المختلف تويات التعليمي وم(المس امعي، متوسط دبل ا، ج ى ) دراسات علي ات التغلب عل حول آلي

  . لكترونيةمعوقات تطبيق اإلدارة اإل
ات            -٢٢ ة الدراسة حول معوق راد عين ة لمتوسطات استجابات أف ات البعدي ائج المقارن أظهرت نت

أنه التوجد  ، تعزى لمتغير العمر للمفحوصين ،في الجامعات الفلسطينية ةلكترونيتطبيق اإلدارة اإل
ع         ة في جمي ة المختلف ين أي من المستويات العمري ات  محاور  فروق ذات داللة إحصائية ب المعوق

  .وآليات التغلب عليها
ات            -٢٣ ة الدراسة حول معوق راد عين ة لمتوسطات استجابات أف ات البعدي ائج المقارن أظهرت نت
ةق اإلدارة اإلتطبي طينية   لكتروني ات الفلس ي الجامع ة      ،ف نوات الخدم دد س ر ع زى لمتغي تع

ين أي مستوى من مستويات عدد سنوات           ، للمفحوصين ة إحصائية ب روق ذات دالل أنه التوجد ف
  .المعوقات وآليات التغلب عليهامحاور الخدمة المختلفة في جميع 

ة لمتوسطات     -٢٤ ات البعدي ائج المقارن ات        أظهرت نت ة الدراسة حول معوق راد عين استجابات أف
ق اإلدارة اإل ةتطبي طينية لكتروني ات الفلس ي الجامع ة  ،ف دورات التدريبي دد ال ر ع زى لمتغي تع

دورات       ، للمفحوصين ين أي مستوى من مستويات عدد ال أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية ب
  .االمعوقات وآليات التغلب عليه محاور التدريبية في جميع

ات   مقترحات إجرائية/ ثانيًا للتغلب على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامع
  :قطاع غزة

فر  ي أس ائج الت وء النت ي ض ا  تف ةعنه ن   الدراس ددًا م ث ع ورد الباح راءاتي  اإلج
  :وذلك على النحو التالية، والمقترحات

  : الدراسة إجراءات) أ
م ا     ا ت ابق لم رض الس ن الع ث م تنتج الباح ى     يس تنتاجات إل ائج واس ن نت ه م ل إلي لتوص

ل من      ، اإلجراءاتمجموعة من  د تساهم في التقلي ى   التي ق ات تطبيق اإلدارة   أو القضاء عل معوق
  :ث إلىاحولقد قسمها الب، بقطاع غزة نيةيفي الجامعات الفلسط لكترونيةاإل
  :على المعوقات التنظيمية التغلب إجراءات -١

د عن اإلجراءات    ، بيق اإلدارة اإللكترونيةاإلسراع في التحول نحو تط - وذلك من خالل البع
  .الروتينية المتبعة في إتخاذ القرارات اإلدارية

امالت اإل   - ع التع ة لتتواآب م ة اإلداري ريعات واألنظم وير التش ةتط ي تفرضها  لكتروني الت
  .لكترونيةاإلدارة اإل

الي    - يم الع الزم      للحصول ع التواصل مع وزارة التربية والتعل الي والسياسي ال دعم الم ى ال ل
  .لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية

يح مساحة واسعة من           - توفير هياآل تنظيمية مرنة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تت
  .ووضع القرارات وإتاحة فرص واسعة لتفويض السلطات إتخاذالمشارآة للعاملين في 
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املين في الجامعات الفلسطينية      زيادة درجات الالمرآزية وإتاحة قدر أآبر - من مشارآة الع
ة تطبيق اإلدارة اإل   ة في ضوء تصوراتهم وتقديم مقترحات حول آيفي ى    لكتروني للحصول عل

  .ن عدم مقاومتهموضما ،دعمهم وحماسهم في تطبيقها
ع منسوبي   ون إعالناتعن طريق إصدار  لكترونيةنشر ثقافة اإلدارة اإل - شرات توضح لجمي

  .لكترونيةاسيات وآليات تطبيق اإلدارة اإلسالجامعة أ
ة تطبيق اإلدارة اإل      - ة لعميل رار في الجامع ة دعم وتأييد صانعي الق ات   وإ، لكتروني اذ اآللي تخ

ة            ًا بصورة متكامل ة بالعمل مع ة داخل الجامع ع الهياآل اإلداري ل لجمي واإلجراءات التي تكف
  .ات حكيمة بشأنهاقرار إتخاذو، لكترونيةلتحقيق متطلبات اإلدارة اإل

ى مشكالت   - ب عل ات التغل ات وآلي ى معوق ين للتعرف عل ع اإلداري تمرة م اءات مس د لق عق
ه من     وتوعيتهم بشكل خاص حول آيفية ا، لكترونيةتطبيق اإلدارة اإل ا يواجهون ى م لتغلب عل

  .مشكالت
د      - ين الم اون المستمر ب ة والتع راء من أجل   التنسيق بين آافة الدوائر واألقسام داخل الجامع

  .لكترونيةالنجاح في تطبيق اإلدارة اإل
وم  - ة    إدارات أن تق اإلدارة اإللكتروني تم ب ة ته تح تخصصات نوعي طينية بف ات الفلس الجامع

  .وذلك نظرًا لندرة هذا التخصص في الجامعات الفلسطينية، ونظم المعلومات اإلدارية
اون مع ب    - عضها بعمل قاعدة معلومات مشترآة      أن تقوم إدارات الجامعات الفلسطينية بالتع

ادرة        مرتبطة بجميع هذه الجامعات وأفرعها في الوطن من خالل شبكة اتصاالت محوسبة ق
  .على التبادل للمعلومات بصورة سريعة

ة    - أن تقوم إدارة جامعة بالمساهمة الفعالة في عمل توعية شاملة في مجال اإلدارة اإللكتروني
ة ال   دمها للمؤسسات        ونظم المعلومات اإلداري ات التي يمكن أن تق محوسبة وتوضيح اإلمكاني

ة والخاصة ذا الخصوص، العام ل به دوات وورشات عم ن خالل ن ك م ذه ، وذل ذ ه وأن تأخ
  .الندوات والورش صفة االستمرارية بشكل يتواآب مع التطور القائم في التقنية الحديثة

  :على المعوقات التقنية التغلب إجراءات -٢
ميم ال - ات        تص ع التقني ب م ا يتناس رات بم ية والمختب ات الدراس ة والقاع رف اإلداري غ

ة  ا الحديث اء   ، والتكنولوجي رميم والبن ادة الت دم وإع ات اله ب عملي يط  ، لتنج ه تخط ذا يلزم وه
  .مستقبلي من قبل المشرفين على عمليات تطوير البنى التحتية في الجامعة

ط    - ات الفلس ي الجامع ات ف ز المعلوم وير مراآ اء   تط تلزمات وإعط ة المس وفير آاف ينية وت
  .المشرفين عليها الصالحيات الالزمة لمنع االزدواجية في عملها

وم اإلدارة        - ل بمفه ات التعام رح آلي ة لش يحية الالزم ادات التوض ة واإلرش وفير األدل ت
ات تطبيق اإلدارة          ، اإللكترونية ات ومتطلب د ومستحدث حول تقني ات بكل جدي ونشر اإلعالن

  .وآيفية التعامل مع هذه التقنية الجديدة، ترونيةاإللك
ات       لكترونيةتوفير البنية التحتية المالئمة لتطبيقات اإلدارة اإل - ة اإلمكان وفير آاف من خالل ت

ات اإلدارة اإل  ة الفنية والتقنية الالزمة لدعم استخدام تطبيق ة      لكتروني ال اإلداري ة األعم في آاف
  .الفلسطينية بقطاع غزة والخدمات التي تقدمها الجامعات

وأن  التي سبق الجامعاتالمتاحة والمعمول بها في بعض  لكترونيةاالستفادة من األنظمة اإل -
ة   ، تحولت إلى العمل االلكتروني زة التقني واإلستفادة من الخبرات السابقة حول مميزات األجه

  .والمفاضلة بينها
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ن     - د م ام واح ع نظ ل م ة والتعام زة الجامع د أجه زة توحي زة  ، األجه ل األجه ا مح وإحالله
ة المستخدمة في    وذلك من خالل ، القديمة مواآبة التطور في البرمجيات واألجهزة اإللكتروني

ة ق اإلدارة اإللكتروني زة ، تطبي ات واألجه ذه البرمجي ابه ه ات تش ع مراع ام  م ع أقس ي جمي ف
ة  وفلالجامع ا ي بكات مم اء الش ادي التعارض عن بن ال والوقت وتف ات ر الم د عملي د عن الجه

  .الصيانة والتدريب
ة      - دات األلكتروني زة والمع د شار األجه ك لضمان الجودة    ، التعاقد مع شرآات رائدة عن وذل

  .والمتابعة والصيانة لهذه األجهزة من قبل فنيي الشرآة
  .تعريب البرمجيات المحوسبة وأنظمة التشغيل اإللكترونية لتسهيل تعامل الموظفين معها -
ة       إنشا - ة الالزم ة التحتي ى مشكلة البني ء وحدات ربط خارجية بين أجهزة الجامعة للتغلب عل

  .لتطبيق نظام اإلدارة اإللكترونية
  :التغلب على المعوقات البشرية إجراءات -٣

تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية لموظفي الجامعة وذلك من خالل الدورات التدريبية والتي   -
تخدام ا  ي اس ب أن تراع ات اإلدارة   يج دم تطبيق ي تخ ة الت ة والتكنولوجي اهيم التقني لمف

  . مع اشتراط المتقدمين للوظائف الجامعية اتقان اللغة اإلنجليزية، اإللكترونية
تبني تدريب الهيئة اإلدارية والفنية أثناء الخدمة في الجامعات الفلسطينية على آيفية التغلب   -

م من خالل        ، على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ة له ادية الالزم ديم الخدمات اإلرش وتق
ة العمل         ات وآيفي ة حول وضع معوق إقامة مشروع تدريبي يتضمن إقامة ورش عمل تطبيقي

   .على عالجها
ة بي الجامعة إلدارة وصيانة نظام اإلدارة اإل  تستأهيل عدد من من - ك من خالل    ، لكتروني وذل

ة      ، البعثات العلمية أو الدورات التدريبية اهيم اإلدارة اإللكتروني يم مف ام خاصة لتعل أو فتح اقس
  .لإلستفادة منهم عند التخرج في الجامعة والمجتمع

تبني إقامة الندوات التقليل من مقاومة الموظفين لتطبيق اإلدارة اإللكترونية وذلك من خالل  -
ين وتقب    لكترونيةوالمحاضرات لتعزيز فكرة اإلدارة اإل دى اإلداري ا ل التغيي ل ل  ، ر نحوه وتقلي

  .خوفهم تجاهها
ى النحو المناسب في              - أهيلهم عل ين وت اءة اإلداري ع آف ى رف ة تعمل عل رامج تدريبي وضع ب

ة للتعامل مع           ة الالزم ة واألدائي ات المعرفي تالك الكفاي زة الحاسب وام مجال التعامل مع أجه
  .لكترونيةتطبيقات وبرامج اإلدارة اإل

دمات التدريب   - ي الخ ع ف ين  التوس ة لإلداري ة المقدم دوات     ، ي ة الن ي إقام الل تبن ن خ م
دريب في مراآز          ات الت ئولين عن عملي ل المس والمحاضرات والحلقات وورش العمل من قب

  .لكترونيةالتدريب اإلداري بالجامعة لزيادة وعي اإلداريين بتطبيقات اإلدارة اإل
املي   اإلهتمام بتصميم  - ة الع وم    برامج نوعية متكاملة تناسب آاف املين لتوضيح  مفه ن والمتع

  .ومميزاتها وأهدافها والخدمات المقدمة من خاللها وآيفية الحصول عليها لكترونيةاإلدارة اإل
ال اإلدارة اإل   - ي مج ة ف رية المتميزي اءات البش تقطاب الكف ةاس دربين  لكتروني ن م م

رامج  وير الب ميم وتط ي تص راء ف اريين وخب د ، واستش نهم عن تفادة م ق اإلدارة تطبيلالس
ةاإل ق اإلدارة      لكتروني رض تطبي ي تعت ات الت ل المعوق املين أو ح دريب الع ي ت واء ف س
  .لكترونيةاإل
ومنح المتميزين في استخدامها    ،لكترونيةتشجيع العاملين على استخدام تطبيقات اإلدارة اإل -

  .الحوافز المادية والمعنوية التي تشجعهم على إتقان استخدامها



١٤٣ 

  :تغلب على المعوقات الماليةال إجراءات -٤
ة       - الي والتقني المناسب لتلبي دعم الم التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص للحصول على ال

ة أو إعطاء مشروع تطبيق اإلدارة اإل ، لكترونيةاحتياجات اإلدارة اإل للقطاع الخاص    لكتروني
  .للقيام بتنفيذه وتغطية احتياجاته

ة خا - ة ميزاني ق اإلدارة اإل تخصيص إدارة الجامع ات تطبي وفير متطلب ةصة لت ا  لكتروني به
  .ولمراآز إدارة المعلومات بها

ق اإلدارة اإل  - ة التواصل مع الجهات الحكومية للحصول على الدعم المالي لتطبي في   لكتروني
  .ألن تطور الجامعات من تطور وتقدم الدولة، الجامعات الفلسطينية

وجي تشجيع المتميزين في مجال العمل الت   - ة       ، كنول ة والعيني ك من خالل الحوافز المادي وذل
  .لهم

ا المعلومات في الجامعات     - ة    ، توفير ميزانية خاصة لمراآز تكنولوجي ى تتجنب الروتيني حت
راء ات الش ي عملي ة، ف تريات التقني ة المش الخبراء ، وخاص تعانة ب زم اإلس ا يل ذلك فيم وآ

  .توالمتخصصين من خارج الجامعة في بعض التكنولوجيا
ة  - زة اإللكتروني راء األجه د ش ى المناقصات عن اد عل عار  ، اإلعتم ل األس ى أق للحصول عل

دورات         ، وأجود التقنيات ورش وال ذ بعض ال زم لتنفي د يل ذي ق ال ال مما يوفر على الجامعة الم
  .التدريبية الالزمة لتدريب الموظفين على هذه التقنيات الجديدة

  : مقترحات الدراسة) ب
د    ان مي ا آ ة    لم اول موضوعات مماثل ي تتن ات الت وث والدراس ى البح ر إل ان البحث يفتق

ذا البحث البحوث ذات الصلة، لموضوع ه دان ب ذا المي راء ه ى إث عيًا إل إن الباحث   ،وس رح ف يقت
ة في الجامعات الفلسطينية      ام اإلدارة التربوي د   إل، توجيه طلبة الدراسات العليا في أقس جراء المزي

تق  ات المس ن الدراس ة    م ا الدراس رق له م تتط ي ل ب الت ي الجوان ة  ، بلية ف ة الحالي رح الدراس وتقت
   :الموضوعات التالية

ق اإلدارة اإل   - ن تطبي د م ي تح ات الت ةالمعوق ة    لكتروني ات التربوي ات والمؤسس ي الجامع ف
  .المختلفة والمدارس األساسية والثانوية في فلسطين

ةدور اإلدارة اإل - وير   لكتروني ين وتط ي تحس ات  ف ي الجامع دماتي ف األداء اإلداري والخ
  .في عملها لكترونيةالفلسطينية التي أدخلت اإلدارة اإل

  .في تنمية الموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية لكترونيةدور اإلدارة اإل -
  .في الجامعات الفلسطينية لكترونيةدور تنمية الموارد البشرية في دعم تطبيقات اإلدارة اإل -
و - وم اإلدارة  تص وء مفه ي ض طين ف ي فلس ة ف وير اإلدارة الجامعي ة لتط رات مقترح
  .لكترونيةاإل
  .دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات في الجامعات الفلسطينية -
ات     - ي الجامع ة ف ة اإلداري ة الرقاب ي عملي بة ف ة المحوس ات اإلداري م المعلوم اس دور نظ قي

  .الفلسطينية
  .نظم المعلومات اإلدارية في عملية صنع القرارات في المؤسسات الحكومية قياس دور -     
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خيبي  -٢٣ يد الش ي الس ة المعاصرة  : عل اع التربي م اجتم وره(عل ه، تط رص ، منهجيت افؤ الف تك

ة نفس    ،)التعليمي م ال ة وعل ي التربي ع ف لة المراج رون ، سلس ث والعش اب الثال ر د، الكت ار الفك
  .م٢٠٠٢، القاهرة، العربي

ار -٢٤ د النج املة: فري الجودة الش ات ب ر،  ٢ط ، إدارة الجامع ع والنش راك للتوزي اهرة، ايت ، الق
  .م٢٠٠٢

  .م١٩٦١ ،القاهرة ،مطبعة مصر ،الجزء الثاني، المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية -٢٥
ي  -٢٦ حق الريف د اس ة : محم ي بالجامع يم اإللكترون زة التعل المية بغ المية، اإلس ة اإلس ، الجامع

   .م٢٠٠٦، غزة
د الصاوي -٢٧ تان ،محم د بس ي ا: وأحم الي والمعاصر دراسات ف يم الع ه: لتعل ه، أهداف ، إدارت

  .م١٩٩٩، الكويت، مكتبة الفالح، نظمه
  .م٢٠٠٦، اإلسكندرية، لفكر الجامعيدار ا، لكترونيةاإلدارة اإل: محمد الصيرفي -٢٨
د  -٢٩ د محم ادي  محم ت   :اله بكة اإلنترن ر ش ي عب يم اإللكترون ة ، التعل رية اللبناني دار المص  ،ال

  .م٢٠٠٥، القاهرة
يم -٣٠ طفى فه ار: مص يم الكب ات وتعل دارس والجامع ي الم ت ف تخدام اإلنترن ر ، اس دار الفك

  .م٢٠٠٥، القاهرة، العربي
، دار المريخ للنشر، كالتاإلستراتيجية والوظائف والمش لكترونيةاإلدارة اإل: نجم عبود نجم -٣١

  .م٢٠٠٤، الرياض
ـ -٣٢ ةاإلدارة اإل: ــــــــــــــــــــ االت  : لكتروني ائف والمج تراتيجية والوظ ازوري  ،االس دار الي

  .م٢٠٠٨ ،عمان ،العلمية للنشر والتوزيع
  
  :المجالت والدوريات) ب
  
  .م٢٠١١، غزة، دليل جامعة األزهر: جامعة األزهر -٣٣
  .م٢٠٠٤، غزة، دليل الجامعة اإلسالمية: إلسالميةالجامعة ا -٣٤
  .م٢٠٠٥، غزة، دليل تكنولوجيا المعلومات: ــــــــــــــــــــــــــ -٣٥
  .م٢٠٠٩ ،غزة ،دليل تكنولوجيا المعلومات: ــــــــــــــــــــــــــ -٣٦
  .م٢٠١١، غزة، دليل الجامعة اإلسالمية: ــــــــــــــــــــــــــ -٣٧
  .م٢٠١١، غزة، دليل جامعة األقصى: جامعة األقصى -٣٨
  .م٢٠١٠، غزة، دليل جامع القدس المفتوحة: جامعة القدس المفتوحة -٣٩
ةاإلدارة اإل: رأفت رضوان -٤٠ ة ، لكتروني م مجل ات ودع ز المعلوم اذمرآ رار بمجلس  إتخ الق

  م٢٠٠٤،  القاهرة، الوزراء
ة في  : سعد على الحاج بكري    -٤١ ة السعودية    المعلوماتي ة الفيصل  ، خطة التنمي ، ٣٠٩ع ، مجل

  .م٢٠٠٢، الرياض، دار الفيصل
طينية -٤٢ ة الفلس لطة الوطني تعالمات: الس ة لإلس ة العام وطني ، الهيئ ات ال ز المعلوم مرآ

  .م بشأن التعليم العالي١٩٩٨لسنة  ١١قانون رقم ، الفلسطيني
حاتة نصار  -٤٣ ة اإل: صالح ش و المؤسس ةنح دف ن لكتروني ه ه ي تحقيق ارك ف ةم، ش ز  جل مرآ

  .م٢٠٠٢، القاهرة، القرار لمجلس الوزراء جمهورية مصر العربية إتخاذالمعلومات ودعم 



١٤٧ 

ي  -٤٤ ادل المفرج الح ، ع د ص ةاإلدارة اإل: وأحم يس   : لكتروني ات تأس ة ومتطلب زات فكري مرتك
  . م ٢٠٠٨،تونس، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، عملية

دا -٤٥ و رأس عب عيد أب ب : هللا س طة الحاس يم بواس ي التعل ة ، اآلل وي مجل ق الترب وزراة ، التوثي
  .هـ١٤١٥، الرياض، ٣٥ع، المعارف

  ، مجلة آراء حول الخليج، لكترونيةالشامل لتطبيق اإلدارة اإل المفهوم: علي حسين باآير -٤٦
  .م٢٠٠٦اإلمارات ، ، مرآز الخليج لألبحاث ،٢٣ع 
ة      لكترونيةالحكومة اإل :ليث سعد إبراهيم -٤٧ تقبل اإلدارة العام ز لمس وتأمين خدمات وأداء متمي
ة    ، ٢ع ، ٢٤المجلد ، المجلة العربية لإلدارة، إمكانية التطبيق - إلدارة العام ة ل ة العربي ، المنظم

  .م٢٠٠٤، القاهرة
ة في الجامعات الفلسطينية     : وسالم حلس، محمد مقداد -٤٨ ة  ، العوامل المؤثرة في أداء الطلب مجل

  .م٢٠٠١، غزة، تصدر عن الهيئة العامة لالستعالمات، العدد الخامس، رؤية
ي  -٤٩ ن مفت د حس ةاإلدارة اإل، محم ا لكتروني ة ، وتطبيقاته ة العربي اض، ٨٩ع، المجل ، الري

  .م٢٠٠٤
ر   -٥٠ دام جب د ص ة اإل: محم ةالموج ة  لكتروني ة اإل"القادم ةالحكوم ة اإلداري، "لكتروني ، مجل
  .٢٠٩ -١٦٧ص ص ، م٢٠٠٢، مسقط، دارة العامةمعهد اإل، ٩١ع
  .م٢٠٠٨، غزة، اإلسالمية ةالجامع، مجلة التعليم اإللكتروني: مرآز التعليم اإللكتروني -٥١
ة    -٥٢ يظ العوامل ة اإل :نائل عبد الحف ة الحكوم تقبل اإلد  لكتروني ة، د ومس ، سة منشورة  راارة العام

  .م ٢٠٠١، عمان، ٢٩، المجلد مجلة دراسات
ـ -٥٣ ة اإل:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة اإلدارة والحكوم ةنوعي ة   لكتروني ي دراس الم الرقم ي الع ف

  .م٢٠٠٣، ١٥مج، مجلة جامعة الملك سعود، استطالعية
تحويل العمليات األآاديمية و اإلدارية في جامعة القدس المفتوحة من الورقية : نادر أبو خلف -٥٤

ة  ، كانيات و المعوقاتاإلم – لكترونيةالى اإل ة القدس   ، مجلة البحوث والدراسات التربوي جامع
  .م٢٠٠١نوفمبر ، ٦ ع، غزة، المفتوحة

ة اإلدارة   لكترونيةاإلاإلدارة  :نجم عبود نجم  -٥٥ ة نهاي ة    ، ومقول وم اإلداري ة للعل ة الدولي ، المجل
  .م٢٠٠٤، اإلمارات العربية المتحدة، ٤ ع، ٩المجلد 

  
  :يةالجامعالرسائل ) ج
  
عيد الحضرمي  -٥٦ ن س د ب وم   : أحم ابوس للعل لطان ق د الس وير إدارة معاه رح لتط تصور مقت

ات اإلدارة اإل  وء متطلب ي ض ان ف لطنة عم المية بس ةاإلس ر  ،لكتروني تير غي الة ماجس رس
  .م٢٠٠٨، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، منشورة

يم       تصور مقترح لتوظ: أحمد آمال الدين الساهي -٥٧ رامج التعل يم لتطوير ب ا التعل يف تكنولوجي
ة    ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المفتوح بالجامعة العربية د البحوت والدراسات العربي ، معه

   .م٢٠٠٦، القاهرة
دي    -٥٨ د  المغي راه المشرفون والمشرفات في      : الحسن محم ا ي وي آم ات اإلشراف الترب معوق

ة  اء التعليمي ة اإلحس الة ماجمحافظ تير، رس ة س وث التربوي ة البح ر، ، مجل ة قط ر ،جامع ، قط
  .م١٩٩٧

ة     مدى : إياد عدوان -٥٩ ة اإللكتروني ، تقبل المواطنين للحصول على الخدمات من خالل الحكوم
  .م٢٠٠٧، غزة، الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة

دارس ال  لكترونيةواقع تطبيق اإلدارة اإل: مصطفىإيمان حسن  -٦٠ ة في    في الم ة الثانوي حكومي
ديرات       ديرين والم ة من وجهة نظر الم ر منشورة    ، الضفة الغربي الة ماجستير غي ة  ، رس جامع

  .م٢٠١٠، نابلس، النجاح



١٤٨ 

الي بفلسطين     : أيمن محمد الجمل -٦١ يم الع الة ماجستير   ، واقع استخدام الحاسوب في التعل رس
  .م٢٠٠٣، الخرطوم ،لوجياجامعة السودان للعلوم والتكنو، آلية التربية، غير منشورة

ر   -٦٢ وارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإل     : إيهاب خميس المي ة الم ات تنمي ة متطلب الة  ، لكتروني رس
  .م٢٠٠٧، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ماجستير غير منشورة

ات إستخدام اإلدارة اإل   :حمود بن فواز العميري -٦٣ ة متطلب ات الس    لكتروني  –عودية في الجامع
ر منشورة  ، دراسة تطبيقية على جامعة أم القرى بمكة المكرمة ة أم  ، رسالة ماجستير غي جامع

  .م٢٠٠٨،مكة المكرمة ، القرى
ة لتطبيق اإلدارة اإل   : خليفة بن صالح المسعود -٦٤ ة المتطلبات البشرية والمادي الة  ، لكتروني رس

  .م٢٠٠٨، لسعوديةا، جامعة أم القرى، آلية التربية، ماجستير غير منشورة
تقييم فعالية تطبيق إجراءات التوظيف في الجامعات الفلسطينية في قطاع  : دنيا راسم عودة -٦٥

  .م٢٠٠٨، غزة، الجامعة اإلسالمية، سالة ماجستير غير منشورةر، غزة
ة في      : رؤى علي آساب -٦٦ ة وتطبيق اإلدارة اإللكتروني رات التنظيمي العالقة بين بعض المتغي

  .م٢٠٠١، جامعة األزهر، رسالة ماجستير غير منشورة، الفلسطينية بقطاع غزة الجامعات
دارس    : زياد أحمد الدعس -٦٧ ين بم ديرين والمعلم معوقات االتصال والتواصل التربوي بين الم

ات المعاصرة   ي ضوء االتجاه ا ف بل مواجهته زة وس ة غ تير، محافظ الة ماجس ة ، رس الجامع
  .م٢٠٠٩ ،غزة، االسالمية

ال عيد س -٦٨ ريمع ق اإلدارة اإل : العم ة لتطبي ة واألمني ات اإلداري ةالمتطلب الة ، لكتروني رس
  .م٢٠٠٣، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ماجستير غير منشورة

ا: سمير صافي  -٦٩ ات الفلسطينية نظ ول في الجامع ة  - م القب تير ، دراسة تقويمي الة ماجس رس
  .م١٩٩٨ ،غزة، جامعة األزهر، منشورة

ات      : سناء عبد الهادي الجعيدي -٧٠ وارد البشرية في الجامع دور وأهمية القياس المحاسبي للم
  .م٢٠٠٧، غزة، الجامعة اإلسالمية،  رسالة ماجستير غير منشورة، غزة الفلسطينية بقطاع

ة في        : صبري فايق أبو سبت -٧١ رارت اإلداري ة في صنع الق تقييم دور نظم المعلومات اإلداري
ال ، رسالة ماجستير غير منشورة، لجامعات الفلسطينية بقطاع غزةا ة  ، قسم إدارة األعم الجامع

  .م٢٠٠٥، غزة، اإلسالمية
ري   -٧٢ يم المص د الحك الح عب ز   : ص ي إدارة مراآ ي ف ع اإللكترون تخدام التوقي ات اس متطلب

ات الفلسطينية    ر    ، قطاع غزة  بتكنولوجيا المعلومات في الجامع الة ماجستير غي ، منشورة رس
  .م٢٠٠٧، غزة، الجامعة اإلسالمية

لماني -٧٣ ود الس ة محم ة : عائش ة األردني وي بالمملك راف الترب وير اإلش رح لتط ور مقت تص
وء اإلدارة اإل  ي ض مية ف ةالهاش ورة ، لكتروني ر منش تير غي الة ماجس وث ، رس د البح معه

  .م٢٠٠٨، القاهرة، والدراسات العربية
ام    عبد -٧٤ ي التم ن عل ة دارة اإلإلا :اهللا ب دخل للتطوير اإل   لكتروني ى     داريآم ة عل دراسة تطبيقي

ة  ، ةرسالة ماجستير غير منشور ، الكليات التقنية ة التربي ة   ،آلي رى أجامع ة   ،م الق ة المكرم  ،مك
  .م٢٠٠٧

ام       : عبد المجيد العيلة -٧٥ يم الجامعي في محافظات غزة للع ، )٩٩-٩٨(العائد االقتصادي للتعل
  .م٢٠٠١، غزة، جامعة األزهر، رةرسالة ماجستير منشو

ي في مجاالت اإلدارة المدرسية    : عوض علي الالمي -٧٦ ، واقع استخدام تطبيقات الحاسب اآلل
  .م٢٠٠٨، البحرين، الجامعة الخليجية، آلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة

ة ال     لكترونيةاإلدارة اإل :فوزية بخش -٧٧ ات بالمملك ة للبن ات التربي ة السعودية في    في آلي عربي
والت المعاصرة ورة ، ضوء التح ر منش تير غي الة ماجس ة، رس ة التربي رى، آلي ة أم الق ، جامع

  .م٢٠٠٧، السعودية



١٤٩ 

بوآالة غوث وتشغيل الالجئين بمكتب   لكترونيةمدى امكانية تطبيق اإلدارة اإل: محمد جمال -٧٨
ر منشورة   ، غزة األقليمي ة إدارة األعم  ، رسالة ماجستير غي ة اإلسالمية  ، الآلي ، غزة ، الجامع

  .م٢٠٠٩
ة    : محمد عبد اإلله الطيطي -٧٩ تطوير اإلدارة الجامعية الفلسطينية في ضوء اإلتجاهات العالمي

رة ورة، المعاص ر منش تير غي الة ماجس ة ، رس ات العربي وث والدراس د البح اهرة، معه ، الق
  .م٢٠٠٧

ميري -٨٠ ه الس د رب ريم عب ق: م ات تطبي وافر متطلب ة ت ةاإلدارة اإل درج دارس  لكتروني ي الم ف
ر منشورة    ، الثانوية بمحافظات غزة وسبل التطوير    الة ماجستير غي ة اإلسالمية  ، رس ، الجامع

  .م٢٠٠٩، غزة
د اهللا حمدي   -٨١ ارة اإل      :موسى بن عب ة الصعوبات التي تواجه إستخدام التج في إدارة   لكتروني

ة     ة المكرم ة مك ين بمدين ة للبن دارس الثانوي ا، الم ورة  رس ر منش تير غي ة أم ، لة ماجس جامع
  .م٢٠٠٨، مكة المكرمة، القرى

يم التقني         : ميرفت محمد راضي -٨٢ ات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعل معوق
ا     ر منشورة    ، في محافظات غزة وسبل التغلب عليه الة ماجستير غي ة اإلسالمية  ، رس ، الجامع

  .م٢٠٠٦، غزة
ي -٨٣ نت الحرب ايف ص ة إدارا: ن ة العربي ة بالمملك األجهزة الحكومي ي ب ب اآلل ت الحاس

ر منشورة   ، المعوقات والحلول-السعودية ك سعود   ، رسالة ماجستير غي ة المل ، الرياض ، جامع
  .م٢٠٠٣

را   -٨٤ ة بمحافظات غزة في         تطوير : نعيم حسن الف دارس الثانوي ديري الم االتصال اإلداري لم
ةضوء اإلدارة اإل تير، لكتروني الة ماجس ورة رس ر منش ة، غي ة التربي المية، آلي ة األس ، الجامع

  . م٢٠٠٨
ع : هاني وهبة -٨٥ ا       واق ات الفلسطينية وسبل تطويره الة  ، اإلدارة اإلستراتيجية في الجامع رس

  .م٢٠٠٨، غزة، الجامعة اإلسالمية  ،ماجستير غير منشورة
ع   دار الم، الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية: يوسف أحمد عيادات -٨٦ سيرة للنشر والتوزي

  .م٢٠٠٤، عمان، والطباعة
ة   -٨٧ و أمون ات الفلسطينية        : يوسف محمد أب ًا في الجامع وارد البشرية إلكتروني ع إدارة الم واق

ال ، رسالة ماجستير غير منشورة، قطاع غزة - النظامية ة اإلسالمية  ، قسم إدارة األعم ، الجامع
  .م٢٠٠٩، غزة

  
  :المؤتمرات والتقارير) د
  

ول والتسجيل    : أسعد عبد اهللا أبو جهل -٨٨ ادات القب ة  ، دور التكنولوجيا في تطوير عم  عمل ورق
عمل عمادات القبول والتسجيل في الجامعات والكليات الفلسطينية في  واقع: مقدمة إلى مؤتمر

  .م٢٠١١ ،غزة، األقصىجامعة ، )م٣٠/٥/٢٠١١-٢٨(في الفترة ، ظل ثورة التكنولوجيا
وان -٨٩ ت رض دة إلدارةا: رأف ة الجدي رات العالمي ة ، والمتغي اني للجمعي ى اإلداري الث الملتق

  . م٢٠٠١، الرياض، السعودية لإلدارة
د ساق اهللا -٩٠ ا خال ول والتسجيل: زآري ادات القب ي تطوير عم ة ف ا الحديث تخدام التكنولوجي ، اس

ؤتمر   عملورقة  ى م ات       : مقدمة إل ول والتسجيل في الجامع ادات القب ع عمل عم ات   واق والكلي
، غزة، األقصىجامعة ، )م٣٠/٥/٢٠١١-٢٨(في الفترة ، الفلسطينية في ظل ثورة التكنولوجيا

  .م٢٠١١
ؤتمر العلمي    : حسن عبد اهللا النجار -٩١ ائع الم يم    "وق ا التعل ة وتكنولوجي ة التكنولوجي  ،"التربي

  .م٢٠١٠أآتوبر ٢٨-٢٧في الفترة ، غزة، جامعة األقصى
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ة   ، في العالم العربي بين الواقع والطموح لكترونيةاإل اإلدارة: حسين سندي -٩٢ ورقة عمل مقدم
  .م٢٠٠٢،مسقط، )٣/٦/٢٠٠٢-٢( في الفترة، لكترونيةمؤتمر الحكومة اإل :إلى
اجي خليف   -٩٣ ين في فلسطي         : زهير ن ة نظر المعلم   ، ناستخدام الفصول االفتراضية من وجه

د  روني والتتالمؤتمر الدولي الثاني للتعلم االلك ي     ، عليم عن بع تعلم االلكترون وطني لل المرآز ال
  .م٢٠١١شباط  ٢٣-٢١، الرياض، والتدريب عن بعد

ة     : صالح الزرو -٩٤ الي في األراضي المحتل يم الع ة   ، التعل لة الدراسات التربوي م  ، سلس ، )٣(رق
  .م١٩٨٩، مؤتمر التعليم العالي

از   -٩٥ يد الب ي الس ق ا   : عل ي تطبي ريعات ف ة والتش ة اإلدور األنظم ةلحكوم ي  لكتروني ى ف ، ألق
ين    الواقع والتحديات: لكترونيةالحكومة اإل :مؤتمر ا ب رة م  ١٢-١٠، المنعقدة في مسقط في الفت
  .م ٢٠٠٣مايو 

وان    ، حول تمويل التعليم العالي في فلسطين: عليان الحولي -٩٦ الي   "ورشة عمل بعن يم الع التعل
  .م٢٠٠١، غزة، الجامعة اإلسالمية، "بين الواقع والطموح

وبي  -٩٧ ة اإل  : محمد حسن ن ة الحكوم ة منظوم ؤتمر   ، لكتروني ة اإل  :ألقي في م ة الحكوم  :لكتروني
  .م ٢٠٠٣مايو  ١٢-١٠ مابينالفترة  فيالمنعقدة في مسقط  ،الواقع والتحديات

ة  ، الفوائد والسلبيات -بين الواقع والتطبيق لكترونيةاإلدارة اإل: محمد صبري أبو خميس -٩٨ ورق
ة ى بحثي ة إل ث :مقدم ات الثال ا المعلوم ى تكنولوجي ات، ملتق ا المعلوم ة تكنولوجي ة ، آلي الجامع

  .م٢٠٠٩، غزة، اإلسالمية
وي     : محمد عبد اهللا المنيع -٩٩ ي في اإلدارة واإلشراف الترب يم االلكترون ، مجاالت تطبيقات التعل

  .م٢٠٠٨،الرياض، يصلقاعة الملك ف، ملتقى التعليم األول في التعليم العام :بحث مقدم إلى
  .م٢٠٠٩، غزة، جامعة األقصى، تقرير خاص بإنجازات المرآز: مرآز الحاسوب -١٠٠
تقبل    : لوم والتكنولوجياآلية الع -١٠١ ع وطموح المس ملتقى  ، التعليم اإللكتروني بين تجارب الواق

  .م٢٠١٠ديسمبر ١ ىنوفمبر وحت ٢٩في الفترة ما بين ، خانيونس ،تكنولوجيا المعلومات األول
الي -١٠٢ يم الع ة والتعل وعي لمؤسسات : وزارة التربي ودة واألداء الن ين الج ام لضمان وتحس نظ

الي في فلسطين    يم          ، التعليم الع ى حول تقي ة لورشة العمل المتخصصة األول ة عمل مقدم ورق
الي والبحث العلمي       يم الع وعي لمؤسسات التعل ة حلب    ، الجودة واألداء الن د في جامع ، المنعق

  .م٢٠٠٣، سورية، جامعة حلب، شباط ٢٣-٢٢
ي -١٠٣ م الهميل ة : يوسف جاس ومي بالمملك ي القطاع الحك ي ف ن الحاسب اآلل تفادة م ع اإلس واق

ة ، العربية السعودية ة  ، ندوة الحاسب اآللي في األجهزة الحكومي د اإلدارة العام  ،الرياض ، معه
  .م٢٠٠٣

  
  :التقارير والوثائق الرسمية )هـ
  

، تقرير خاص بإنجازات اإلدارة: تكنولوجيا المعلومات في الجامعة اإلسالمية إدارة شؤون -١٠٤
   .م٢٠٠٩، غزة، الجامعة اإلسالمية

تقرير حول أهداف التعليم العالي وموازنة وزارة التربية : مرآز الميزان لحقوق اإلنسان -١٠٥
  .م٢٠٠٥، غزة، مطبعة اإلخوة، والتعليم العالي

، ب/٢٢،أ/٢١مادة رقم ، النظام األساسي لمؤسسات التعليم العالي: مجلس التعليم العالي -١٠٦
  . م١٩٨٠

الي  -١٠٧ يم الع ة والتعل انون: وزارة التربي م ق نة  ١١ رق الي  ١٩٩٨لس يم الع أن التعل  ،بش
  .م١٩٩٨، غزة، منشورات وزارة التربية والتعليم العالي

منشورات وزارة التربية والتعليم ، وام من العطاءعشرة أع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٠٨
  .م٢٠٠٤، رام اهللا، العالي
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وزارة التربية والتعليم  منشورات ،تشخيص الواقع التربوي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٠٩
  .م٢٠٠٨، رام اهللا، العالي
تشخيص الواقع /نات القضايا ونتائج ورش العملقاعدة بيا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١١٠

، وزارة التربية والتعليم العاليمنشورات  ،)٢٠١١- ٢٠٠٧( الخطة الخمسية الثانية -  التربوي
  . م٢٠٠٩، رام اهللا

منشورات اإلدارة ، دليل الجامعات والكليات الفلسطينية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١١١
  .م٢٠١١ ،غزة، العامة

  
  :المراجع األجنبية/ ثانيًا
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 جامعة الدول العربية
  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

  معهد البحوث والدراسات العربية
  قسم البحوث والدراسات التربوية

 القاهرة
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"א"
   لكترونيةمعوقات  تطبيق اإلدارة اإل

   في الجامعات الفلسطينية
  
  

  درجة الماجستير في التربية  متطلب تكميلي لنيل
  تربويةإدارة : تخصص 

  
  

  /إعدادالطالب 
  ساري عوض الحسنات

  
  

  /إشراف 
  عادل عبد الفتاح سالمة . د.أ

  رئيس آلية التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 
  جامعة عين شمس  –آلية التربية 

    
  
  
  
  
  
  

  القاهرة
٢٠١١ - ٢٠١٠   
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  .حفظها اهللا                                                       أختي اإلدارية
  .حفظه اهللا                                          أخي اإلداري

  
  وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  
وان    ة بعن إجراء دراس ًا ب ث حالي وم الباح ق اإلدارة اإل : يق ات تطبي ةمعوق ات   لكتروني ي الجامع ف

طينية وث ، الفلس د البح ن معه ة م ي اإلدارة التربوي تير ف ة الماجس ل درج ي لني ب تكميل آمتطل
ة   والدراس دول العربي ة ال اهرة -ات العربية التابع لجامع ى الكشف عن       ، الق ذه الدراسة إل وتهدف ه

وسبل التغلب أو الحد    ، في جامعات قطاع غزة     لكترونيةالمعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإل
ات      ب علمًا ، من هذه المعقوات ين واإلداري جامعات   في  أن مجتمع الدراسة يتكون مجموع اإلداري

  .زةقطاع غ
  :ينأمن جز) االستبانة(أدارة الدراسة وصممت 

  .يشتمل على البيانات العامة: الجزء األول - ١
 :يشتمل على محاور الدراسة وهي آالتالي: الجزء الثاني - ٢

  .لكترونيةأهم المعوقات اإلدارية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإل: المحور األول -
 .لكترونيةحول دون تطبيق اإلدارة اإلأهم المعوقات التقنية التي ت: المحور الثاني -
 .لكترونيةأهم المعوقات البشرية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإل: المحور الثالث -
 .لكترونيةأهم المعوقات المالية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإل: المحور الرابع -
ات ت : المحور الخامس - ق اإلدارة  أبرز اآلليات التي يمكن من خاللها التغلب على معوق طبي

 .في الجامعة لكترونيةاإل
 

ة  ، آمل التكرم بقراءة االستبانة واإلجابة على جميع فقراتها بالدقة والموضوعية لديكم بوضع عالم
ات       " √" ذه المعوق ة نظرك في مدى وجود ه ، أمام آل فقرة منها تحت الخانة التي تعبر عن وجه

ة  علمًا بأن جميع اإلجابات ستستخدم ألغراض البحث ا وأود ، لعلمي فقط وسوف تعامل بسرية تام
ى     أن أذآرك بأن إجاباتك على العبارات بدقة سيكون له أآبر األثر على نتائج البحث والوصول إل

  .توصيات تساهم في رفع آفاءة العمل اإلداري
  

  ،،،شاآر ومقدر حسن تعاونكم سلفًا 
  
  
  
  

  الباحث                                                                                        
  ساري عوض الحسنات

  
  

  ٠٥٩٩٦١٩٠٩١: صال على جوال رقمتفي اإلستفسار الرجاء اإل عند الرغبة* 
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  :البيانات العامة/ الجزء األول
  
  .................................................. :الجامعة أو الكلية الجامعية التابع لها -١

  .عضو هيئة تدريس  ، . إداري   :المسمى الوظيفي - ٢

  .......................................................:ـة له/القسم التابع - ٣

   :المؤهل العلمي - ٤

  )بعد البكالوريوس(دبلوم عالي   .بكالوريوس  .    دبلوم  .  ثانوي       

  ).............................حدد(ذلك  غير           .دآتوراه  .ماجستير      

  

  .أنثى  .ذآر   :النوع - ٥

  

  .سنة ٤٥-٣٥من   .سنة ٣٥-٢٥من .        ٢٥أقل من        :العمر - ٦

  .سنة فأآثر ٥٥             .سنة ٥٥-٤٥من                     

  

  .سنوات١٠- ٥من   .سنوات ٥أقل من         :عدد سنوات الخبرة - ٧

  .سنة فأآثر ١٥  .سنة ١٥-١٠من   
  
  
التواصل  (أو إحدى مجاالتها مثل  لكترونيةعدد الدورات التدريبية التي تختص في اإلدارة اإل -٨

       :التي تم اإللتحاق بها) التعليم اإللكتروني، التكنولوجيا اإلدارية، اإلداري
                
  دورة تدريبية واحدة          .   لم ألتحق بأي دورة تدريبية              

  
  .أآثر من ثالثة دورات  .ثالث دورات  .دورتان تدريبتان  
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  :أسئلة الدراسة/ الجزء الثاني
 لكترونيةأهم المعوقات اإلدارية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإل: المحور األول -١

  .في إدارة الجامعة

أوافق   العبارات الرقم
 أوافق بشدة

ق أواف
إلى 
 حد ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 مطلقًا

ة    - ١ حة لعملي داف الواض ليم واأله يط الس ى التخط ار إل االفتق
  .لكترونيةالتحول نحو اإلدارة اإل

          

            .المرآزية الشديدة في إدارات الجامعة  - ٢
            .لكترونيةغموض الرؤية المستقبلية لتطبيق اإلدارة اإل  - ٣

و    - ٤ ارآة الم تم مش رامج    الي داف والب ع األه ي وض ظفين ف
  .لكترونيةالمتعلقة باإلدارة اإل

          

            في الجامعة لكترونيةاليوجد قسم لإلدارة اإل  - ٥

ق        - ٦ ة تطبي الي لسياس يم الع ة والتعل م وزارة التربي عف دع ض
  .لكترونيةاإلدارة اإل

          

و اإلدارة        - ٧ ول نح ة التح ؤخر عملي ة ت راءات الروتيني اإلج
  .ترونيةلكاإل

          

            .لكترونيةنقص التشريعات الالزمة لتطبيقات اإلدارة اإل  - ٨

ق اإلدارة      - ٩ ة بتطبي داف األآاديمي اط األه عف ارتب ض
  .لكترونيةاإل

          

            .لكترونيةضعف الوعي بأهمية تطبيق اإلدارة اإل  -١٠
            .بطء استجابة إدارة الجامعة لمطالب التغيير  -١١
            .التنسيق بين الوحدات اإلداريةضعف   -١٢

ة لمشروع اإلدارة      -١٣ ا بالجامع ضعف اقتناع وتأييد اإلدارة العلي
  .لكترونيةاإل

          

            .خوف اإلدارة على سرية بعض المعلومات  -١٤

ات اإلدارة        -١٥ ع تطبيق ق م ة التتواف ة الحالي ل التنظيمي الهياآ
  .لكترونيةاإل

          

دورات ا   -١٦ ص ال ال اإلدارة    نق ي مج وظفين ف ة للم لتدريبي
  .لكترونيةاإل

          

الستخدام التقنيات ) المعنوي والمادي(ضعف التحفيز بنوعيه   -١٧
  .الحديثة

          

اإلدارة      -١٨ ة ب ؤتمرات المتعلق دوات والم ات الن بة أوق دم مناس ع
  .لكترونيةاإل

          

            .ازدحام جدول المحاضرين  -١٩
            .الجامعية باألولويات نظرًا للظروف السائدةانشغال اإلدارة   -٢٠
            .ضعف وسائل االتصال بين اإلدارة الجامعية والعاملين بها  -٢١
            .بالجامعة لكترونيةعدم وجود قسم خاص باإلدارة اإل  -٢٢

  
  .................................................................:معوقات أخرى ترى إضافتها يرجى ذآرها

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  



١٦٠ 

ة أهم المعوقات التقنية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإل: المحور الثاني -٢  لكتروني
  .في إدارة الجامعة

أوافق   العبارات الرقم
 أوافق بشدة

أوافق 
إلى 
 حد ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 مطلقًا

ق اإلدارة       - ١ ة لتطبي ة الالزم ة التحتي توى البني عف مس ض
  .لكترونيةاإل

          

            .معلومات وصعوبة مسايرتهاسرعة التغيير في تكنولوجيا ال  - ٢
            .االفتقار إلى قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة  - ٣
            .قلة آفاية أجهزة الحاسب المتوفرة في الجامعة  - ٤
            .ضعف الصيانة والمتابعة لألجهزة  - ٥
            .سرعة تطور أجهزة الحاسب اآللي وأنظمتها  - ٦

ة تتناسب مع      ندرة توفر برمجيات باللغة العرب  - ٧ دة ومقنن ة جي ي
  .العمل اإلداري الجامعي

          

            .صعوبة تعريب األنظمة والبرامج األجنبية  - ٨
            .ضعف المتابعة والتطوير للبرمجيات المطبقة  - ٩

ي      -١٠ امها ف ة وأقس ين إدارة الجامع ي ب ربط االلكترون ضعف ال
  .قواعد البيانات

          

            .سب اآللي وأنظمتهاسرعة تطور أجهزة الحا  -١١
            .تخلي بعض الشرآات الموردة لألجهزة عن الدعم الفني  -١٢

تالف      -١٣ ة الخ ي إدارات الجامع زة ف ين األجه ربط ب صعوبة ال
  .مواصفاتها

          

ق اإلدارة      -١٤ ات تطبي حة آللي ادية الموض ة اإلرش ص األدل نق
  .لكترونيةاإل

          

ي لحما    -١٥ ات الخاصة     عدم توفير نظام أمن ة المعلومات والبيان ي
  .بتعامالت الجامعة

          

ام        -١٦ ي النظ اآل ف دوث مش د ح اطي عن ام احتي ود نظ دم وج ع
  .العام

          

د المعلومات األساسية         -١٧ ة في حال فق عدم وجود نسخ احتياطي
  .المخزنة والمتعامل معها

          

زة في الج     -١٨ ة  عدم مراعاة تصميم المكاتب والقاعات المجه امع
  .لكترونيةلتتناسب مع تقنيات اإلدارة اإل

          

            .ضعف الربط اإللكتروني بين إدارة الجامعة وأقسامها  -١٩

زة الحاسب        -٢٠ د شراء أجه صعوبة وضع مواصفات قياسية عن
  .اآللي بالجامعة

          

            .سهولة اختراق شبكة اإلنترنت  -٢١
            .ضعف خدمة اإلنترنت في الجامعة  -٢٢

  
  .................................................................:معوقات أخرى ترى إضافتها يرجى ذآرها

......................................................................................................................
......................................................................................................................

.....................................................................................................................  



١٦١ 

ث -٣ ور الثال ول دون  : المح ي تح رية الت ات البش م المعوق ق اإلدارة  أه تطبي
  .في إدارة الجامعة لكترونيةاإل

أوافق   العبارات الرقم
 أوافق بشدة

أوافق 
إلى 
 حد ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 مطلقًا

            .مقاومة بعض إدارات الجامعة للتغيير  - ١
            .خوف بعض اإلدارات من التغيير  - ٢

ات اإلدا    - ٣ تخدام تطبيق ى اس درتها عل ة اإلدارة بق رة انخفاض ثق
  .لكترونيةاإل

          

            .خوف بعض الموظفين من فقدان مراآزهم الوظيفية  - ٤
            .لكترونيةقلة المعرفة الكافية بتقنيات اإلدارة اإل  - ٥

ق اإلدارة    - ٦ دوى تطبي ض اإلدارات بج اع بع عف اقتن ض
  .لكترونيةاإل

          

            .خوف اإلدارة من زيادة المهام واألعباء اإلدارية  - ٧

النقص في عدد الموظفين المتخصصين في تشغيل وصيانة        - ٨
  .أجهزة الحاسب اآللي

          

            .ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية لدى بعض الموظفين  - ٩

د       -١٠ ل أح ة تعط ي حال اءلة ف ن المس وظفين م وف بعض الم خ
  .لكترونيةاألجهزة اإل

          

اتي ل       -١١ ة واألمن المعلوم ة الحماي دى بعض  نقص الوعي بأهمي
  .اإلدارات

          

            .لكترونيةقلة الثقة لدى الموظفين في آافة التعامالت اإل  -١٢
            .لكترونيةندرة الدورات التدريبية في مجاالت اإلدارة اإل  -١٣

عف   -١٤ دادض ات   إع تخدام التقني وظفين الس دريب الم وت
  .لكترونيةاإل

          

            .بالجامعة لكترونيةقلة الكوادر المتخصصة في اإلدارة اإل  -١٥

ة         -١٦ اء هيئ ين وأعض اتق اإلداري ى ع اة عل اء الملق رة األعب آث
  .التدريس

          

            .خوف الموظفين من فقدان بعض البيانات أو قرصنتها  -١٧

ين        -١٨ ن المعلم ل م ة لك دورات التدريبي ات ال بية أوق دم مناس ع
  .واإلداريين

          

  
  ...........................................................:ى ذآرهامعوقات أخرى ترى إضافتها يرج

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
..................................................................................................................  

  
  
  
  



١٦٢ 

ة أهم المعوقات المالية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإل: المحور الرابع -٤  لكتروني
  .في إدارة الجامعة

أوافق   العبارات الرقم
 أوافق بشدة

أوافق 
إلى 
 حد ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 مطلقًا

            .ونيةلكترنقص اإلمكانيات المالية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإل  - ١
            .لكترونيةارتفاع أسعار بعض األجهزة والمعدات اإل  - ٢
            .لكترونيةارتفاع أسعار البرمجيات اإل  - ٣
            .قلة آفاية الموارد المالية لصيانة األجهزة  - ٤

ة     - ٥ ة حماي راء أنظم ة لش ات المخصص عف الميزاني ض
  .المعلومات

          

ة    - ٦ ة المخصص ة الميزاني ة آفاي رامج  قل وير ب ميم وتط لتص
  .وتطبيقات الحاسب اآللي

          

قلة المخصصات المالية لبرامج التدريب للموظفين في مجال    - ٧
  .لكترونيةاإلدارة اإل

          

يم       - ٨ ة لتنظ إدارات الجامع ة ب ات المالي عف المخصص ض
  ).ورش العمل، الندوات، المحاظرات(

          

ال التع      - ٩ ي مج ة ف ات المادي عف اإلمكاني د  ض ع المعاه اون م
  .التدريبية واالستشارية

          

اهمة       -١٠ ي المس اص ف اع الخ ة دور القط ة أو (محدودي المالي
  .لكترونيةلدعم تطبيقات اإلدارة اإل) العينية

          

ي         -١١ ات ف وث والدراس الي المخصص للبح دعم الم عف ال ض
  .مجال تقنيات المعلومات

          

ي ص   -١٢ ة لفني هيالت المادي عف التس ب ض زة الحاس يانة أجه
  .اآللي

          

ل     -١٣ ال العم ي مج زين ف ة للمتمي وافز مالي ود ح دم وج ع
  .اإللكتروني

          

الخبراء         -١٤ تعانة ب الزم لالس الي ال دعم الم وفير ال دم ت ع
  .لكترونيةوالمتخصصين في مجال اإلدارة اإل

          

ة لتحديث        -١٥ ل إدارة الجامع ضعف الميزانية المخصصة من قب
  .ير األجهزة والتقنياتوتطو

          

  
  .................................................................:معوقات أخرى ترى إضافتها يرجى ذآرها

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................  
  
  
  



١٦٣ 

امس  -٥ ور الخ ن   : المح ن م ي يمك ات الت رز اآللي ات   أب ى معوق ب عل ا التغل خالله
  .في الجامعة لكترونيةتطبيق اإلدارة اإل

أوافق   العبارات الرقم
 أوافق بشدة

أوافق 
إلى 
 حد ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 مطلقًا

ق اإلدارة       - ١ ا لتطبي د اإلدارة العلي م وتأيي ى دع ول عل الحص
  .لكترونيةاإل

          

            .لكترونيةإلإصدار التشريعات الالزمة لتطبيقات اإلدارة ا  - ٢
            .وأهميتها لكترونيةتعميق الوعي بمفهوم اإلدارة اإل  - ٣

اء    - ٤ ادة بن ة (إع ل التنظيمي ات، الهياآ راءات ، العملي اإلج
  لكترونيةبما يتوافق مع متطلبات اإلدارة اإل) اإلدارية

          

ات اإلدارة اإل    - ٥ ع تطبيق ل م وظفين للتعام دريب الم ةت  لكتروني
  .ةبكفاءة عالي

          

ة     - ٦ توى الجامع ى مس ر عل دة أو أآث ات واح دة معلوم اء قاع بن
  .تتصف بالدقة والشمولية

          

االت اإل   - ٧ بكات االتص تخدام ش ةاس ة  لكتروني بكة (المتقدم ش
  ).اإلآسترانت، اإلنترانت، اإلنترنت

          

ي    - ٨ ين اإلدارات ف يق ب اون والتنس تراتيجية للتع ع اس وض
  .الجامعة

          

ل  ا  - ٩ ات مث ن المعلوم ات أم تخدام تقني دار  : (س ات ج برمجي
  ).التوقيع اإللكتروني، تشفير البيانات، الحماية

          

            .تكثيف جهود التعريب لكافة البرامج والتطبيقات الحاسوبية  -١٠

ي       -١١ ال اإللكترون كال االتص ف أش تخدام مختل د (اس البري
  ).ليةالمؤتمرات الدو، البريد الصوتي، اإللكتروني

          

يم   -١٢ دورات(تنظ رات، ال ل، المحاض ف ) ورش العم للتعري
  .بالتقنيات الحديثة

          

            .لكترونيةزيادة الدعم المادي لتطبيق اإلدارة اإل  -١٣
            .لكترونيةاإلهتمام بشراء أحدث األجهزة والتقنيات اإل  -١٤
            .كترونيةلمواآبة التطور التكنولوجي والبرمجي للتقنيات اإل  -١٥

  
  ......................:....... بالجامعة لكترونيةآليات أخرى تقترحها للتغلب على معوقات اإلدارة اإل

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................  

  
  

  وتقبلو فائق اإلحترام والتقدير
   

  



١٦٤ 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  

  أسماء السادة المحكمين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٥ 

  أمساء السادة احملكمنيقائمة ب
   الجامعة/الكلية   الدرجة والتخصص  اإلسم  م

  ناهج وطرق التدريسأستاذ م  الطهراويحسن جميل . د  ١
طرق ورئيس قسم مناهج 

  الجامعة اإلسالمية /التدريس 

  قسم أصول التربية   أستاذ أصول التربية المزين حسين سليمان . د.أ  ٢
  الجامعة اإلسالمية

  شاآر محمد فتحي. د.أ  ٣
التربية  المتفرغ بقسم ستاذاأل

  المقارنة واإلدارة التعليمية
  آلية التربية 

  سجامعة عين شم 

  رئيس قسم أصول التربية   أستاذ أصول التربية  األغاآمال صهيب . د  ٤
  جامعة األزهر 

  نائب عميد آلية التربية   استاذ المناهج وطرق التدريس  عزو اسماعيل عفانة. د.أ  ٥
  الجامعة اإلسالمية

  المتفرغ بقسم ستاذ األ  علي السيد الشخيبي. د.أ  ٦
  أصول التربية

  آلية التربية 
  عين شمس جامعة 

  عميد آلية التربية   أستاذ أصول التربية  عليان عبد اهللا الحولي. د.أ  ٧
  الجامعة اإلسالمية

  أستاذ أصول التربية  شلدانآمال فايز . د  ٨
قسم اصول التربية  رئيس 

  الجامعة اإلسالمية

  العاجزعلي فؤاد . د.أ  ٩
أستاذ اإلدارة التعليمية والتربية 

  المقارنة
  حث العلمي نائب عميد الب

  الجامعة اإلسالمية 

  محمد صالح البحيصي. د ١٠
 أستاذ مناهج وطرق التدريس

  المساعد
  دير البلح - آلية فلسطين التقنية

 جامعة األزهر /قسم ًأصول التربية  أستاذ أصول التربية  محمد هاشم األغا. د ١١

  مرفت صالح ناصف. د.أ ١٢
اإلدارة  التربية المقارنةأستاذ 

  المساعد يةالتعليم
  جامعة عين شمس/ آلية التربية 

  نهلة عبد القادر هاشم. د.أ ١٣
اإلدارة التربية المقارنة أستاذ 

  المساعد التعليمية
  جامعة عين شمس /آلية التربية 
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  )٣(ملحق رقم 
  

  "االستبانة " أداة الدراسة 
  

  بعد التحكيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٧ 

  
 جامعة الدول العربية

  لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوما
  معهد البحوث والدراسات العربية

  قسم الدراسات التربوية
 القاهرة

THE ARAB LEAGUE 
ALECSO 

Institute of Arab Research & Studies 
Department of Research & Educational Studies 
Educational Studies Department 

Cairo 
 

"א"
   لكترونيةمعوقات  تطبيق اإلدارة اإل

   في الجامعات الفلسطينية
  

  التربية الدراسات درجة الماجستير في  متطلب تكميلي لنيل
  )تربوية إدارة  تخصص( 

  
  
  

  /إعدادالطالب 
  ساري عوض الحسنات

  
  
  

  /إشراف 
  عادل عبد الفتاح سالمة . د.أ

  ية رئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليم
  جامعة عين شمس  –آلية التربية 

    
  
  
  

  
٢٠١١ - ٢٠١٠   



١٦٨ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ـة/المحترم:                                                                                ـة/ت الموظف/األخ
  

  وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
  

في الجامعات   لكترونيةمعوقات تطبيق اإلدارة اإل: نيقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوا
طينية د   ، الفلس ن معه ة م ي اإلدارة التربوي تير ف ة الماجس ل درج ي لني ب تكميل آمتطل

ة  دول العربي ة ال ابع لجامع ة الت ات العربي وث والدراس اهرة-البح ذه ، الق دف ه وته
في جامعات  ونيةلكترالدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإل

زة  اع غ ات  ، قط ذه المعوق ن ه د م ب أو الح بل التغل ة  ، وس ع الدراس أن مجتم ًا ب علم
  .يتكون من مجموع أعضاء الهيئة اإلدارية في جامعات قطاع غزة

  
  :من جزأين) االستبانة(وصممت أداة الدراسة 

  .يشتمل على البيانات العامة: الجزء األول
 :الدراسة وهي آالتالييشتمل على محاور : الجزء الثاني

ة المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإل : المحور األول - م تصنيفها    لكتروني وت
 : إلى

 .المعوقات التنظيمية -١
 .المعوقات التقنية -٢
 .المعوقات البشرية -٣
 .المعوقات المالية -٤

اني - ور الث ات     : المح ى معوق ب عل ا التغل ن خالله ن م ي يمك ات الت رز اآللي أب
 .في الجامعة لكترونيةاإلدارة اإل تطبيق

 
ديكم       ة والموضوعية ل ا بالدق ع فقراته ى جمي ، آمل التكرم بقراءة االستبانة واإلجابة عل

ة نظرك في          " √"بوضع عالمة  ر عن وجه ة التي تعب ا تحت الخان أمام آل فقرة منه
ات  ذه المعوق ود ه دى وج راض البحث    ، م تخدم ألغ ات ستس ع اإلجاب أن جمي ًا ب علم

ة  العلم ارات      ، ي فقط وسوف تعامل بسرية تام ى العب أن إجاباتك عل وأود أن أذآرك ب
ع      بدقة سيكون له أآبر األثر على نتائج البحث والوصول إلى توصيات تساهم في رف

  .آفاءة العمل اإلداري
  ،،،شاآر ومقدر حسن تعاونكم سلفًا 

  
  الباحث                                                                                       

  ساري عوض الحسنات
  
  

  ٠٥٩٩٦١٩٠٩١: صال على جوال رقمتالرغبة في اإلستفسار الرجاء اإل عند* 



١٦٩ 

  :البيانات العامة/ الجزء األول
  
  .الجامعة اإلسالمية       -١ :الجامعة التابع لها )أ

  .جامعة األزهر      -٢                            

  .جامعة األقصى      -٣                            

  . جامعة القدس المفتوحة      -٤                            

   :المؤهل العلمي )ب

  .دراست عليا  .بكالوريوس  .    دبلوم    

  

  .سنة ٤٥-٣٦من   .سنة ٣٥-٢٥من .        ٢٥أقل من        :العمر )ج

  .سنة ٤٥ثر من أآ                    

  

  .سنوات١٠-٥من   .سنوات ٥أقل من       :ةدمعدد سنوات الخ )د

  .سنة ١٥أآثر من   .سنة ١٥-١١من   
  
ة التي تختص في اإلدارة اإل     )هـ ة عدد الدورات التدريبي ا    لكتروني أو إحدى مجاالته

م ا  ) التعليم اإللكتروني ، التكنولوجيا اإلدارية، التواصل اإلداري(مثل  إللتحاق  التي ت
  :بها

  .دورة تدريبية واحدة.           لم ألتحق بأي دورة تدريبية              
  

  .أآثر من دورتان تدريبيتان                     .دورتان تدريبيتان  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٧٠ 

  :أسئلة الدراسة/ الجزء الثاني
  :لكترونيةالمعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإل: المحور األول 
  .المعوقات التنظيمية  -١

أوافق   العبارات الرقم
 أوافق بشدة

أوافق 
إلى 
 حد ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 مطلقًا

و اإلدارة     - ١ ول نح ة التح ليم لعملي يط الس ى التخط ار إل االفتق
  .لكترونيةاإل

          

            .المرآزية في إدارات الجامعة  - ٢
            .كترونيةلغموض الرؤية المستقبلية لتطبيق اإلدارة اإل  - ٣
ة       - ٤ داف المتعلق ع األه ي وض وظفين ف ارآة الم عف مش ض

  .لكترونيةباإلدارة اإل
          

            .بالجامعة لكترونيةقسم خاص باإلدارة اإل االفتقار إلى  - ٥
ق        - ٦ ة تطبي الي لسياس يم الع ة والتعل م وزارة التربي عف دع ض

  .لكترونيةاإلدارة اإل
          

راءات اإل   - ٧ ة اإلج و    روتيني ول نح ة التح ؤخر عملي ة ت داري
  .لكترونيةاإلدارة اإل

          

            .لكترونيةنقص التشريعات الالزمة لتطبيقات اإلدارة اإل  - ٨
ق اإلدارة      - ٩ ة بتطبي داف األآاديمي اط األه عف ارتب ض

  .لكترونيةاإل
          

            .لكترونيةضعف الوعي بأهمية تطبيق اإلدارة اإل  -١٠
            .رة الجامعة لمطالب التغييربطء استجابة إدا  -١١
            .ضعف التنسيق بين الوحدات اإلدارية داخل الجامعة  -١٢
            .لكترونيةضعف دعم القيادات الجامعية لمشروع اإلدارة اإل  -١٣
خوف اإلدارة على سرية بعض المعلومات في حال تطبيق         -١٤

  .لكترونيةاإلدارة اإل
          

ل ا  -١٥ ق الهياآ ة تواف ات اإلدارة قل ع تطبيق ة م ة الحالي لتنظيمي
  .لكترونيةاإل

          

الستخدام التقنيات ) المعنوي والمادي(ضعف التحفيز بنوعيه   -١٦
  .الحديثة

          

ة         -١٧ ؤتمرات للموظفين المتعلق دوات والم ات الن عدم مناسبة أوق
  .لكترونيةباإلدارة اإل

          

            .رًا للظروف السائدةانشغال اإلدارة الجامعية باألولويات نظ  -١٨
            .ضعف وسائل االتصال بين الهياآل اإلدارية في الجامعية   -١٩

  .....................................................:معوقات أخرى ترى إضافتها يرجى ذآرها
.......................................................................................................

.......................................................................................................
......................................................................................................  

  



١٧١ 

  .المعوقات التقنية -٢

أوافق   العبارات قمالر
 أوافق بشدة

أوافق 
إلى 
 حد ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 مطلقًا

ق اإلدارة       -٢٠ ة لتطبي ة الالزم ة التحتي توى البني عف مس ض
  .لكترونيةاإل

          

            .صعوبة مسايرة سرعة التغيير في تكنولوجيا المعلومات  -٢١
            .االفتقار إلى قواعد بيانات دقيقة متكاملة  -٢٢
            .قلة آفاية أجهزة الحاسب المتوفرة في الجامعة  -٢٣
            .لكترونيةضعف الدعم الفني لألجهزة اإل  -٢٤
            .سرعة تطور برامج الحاسب اآللي  -٢٥
            .سرعة تطور أجهزة الحاسب اآللي  -٢٦
            .صعوبة تعريب األنظمة والبرامج األجنبية  -٢٧
            .قةضعف تحديث البرمجيات المطب  -٢٨
            .ضعف الربط االلكتروني بين إدارة الجامعة وأقسامها  -٢٩

دة تتناسب مع العمل          -٣٠ ة جي ة العربي ات باللغ ندرة توفر برمجي
  .اإلداري الجامعي

          

            .تخلي بعض الشرآات الموردة لألجهزة عن الدعم الفني  -٣١

ة ال    -٣٢ ي إدارات الجامع زة ف ين األجه ربط ب تالف صعوبة ال خ
  .مواصفاتها

          

ق اإلدارة      -٣٣ ات تطبي حة آللي ادية الموض ة اإلرش ص األدل نق
  .لكترونيةاإل

          

ى  -٣٤ ار إل ة    اإلفتق ات الخاص دة البيان ة قاع ي لحماي ام أمن نظ
  .بتعامالت الجامعة

          

            .ندرة وجود نظام احتياطي عند حدوث خلل في النظام العام  -٣٥

د المعلومات األساسية      ندرة وجود نس  -٣٦ خ احتياطية في حال فق
  .المخزنة والمتعامل معها

          

اة تصميم الم  ق  -٣٧ رات صور مراع ة لتتناسب مع      ختب في الجامع
  .لكترونيةتقنيات اإلدارة اإل

          

ة الغر تكامل   تدني  -٣٨ ات اإلدارة      ف اإلداري ا يتناسب مع تقني بم
  .لكترونيةاإل

          

زة الحاسب      صعوبة وضع مواصف  -٣٩ د شراء أجه ات قياسية عن
  .اآللي بالجامعة بسبب التطور السريع في التكنولوجيا

          

            .سهولة اختراق شبكة اإلنترنت  -٤٠
            .ضعف خدمة اإلتصاالت في الجامعة  -٤١

  .........................................................:معوقات أخرى ترى إضافتها يرجى ذآرها
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

...............................................................................................................  
...............................................................................................................  

  



١٧٢ 

  .المعوقات البشرية  -٣

أوافق   العبارات الرقم
 أوافق بشدة

أوافق 
إلى 
 حد ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 مطلقًا

            .مقاومة بعض إدارات الجامعة للتغيير  -٤٢
            .ضعف انتشار ثقافة التغيير بين اإلدارات  -٤٣
ات اإلدارة     -٤٤ تخدام تطبيق ى اس درتها عل ة اإلدارة بق انخفاض ثق

  .لكترونيةاإل
          

ة ضعف تقبل بعض الموظفين فكرة اإلدارة اإل  -٤٥ ًا   لكتروني خواف
  .من فقدان مراآزهم الوظيفية

          

            .لكترونيةقلة المعرفة الكافية بتقنيات اإلدارة اإل  -٤٦
د  -٤٧ ض الم اع بع عف اقتن ق اإلدارة ض دوى تطبي راء بج

  .لكترونيةاإل
          

            .خوف اإلدارة من زيادة المهام اإلدارية  -٤٨
زة   -٤٩ ي صيانة أجه وظفين المتخصصين ف دد الم ي ع نقص ف ال

  .الحاسب اآللي
          

            .ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية لدى بعض الموظفين  -٥٠
ي حا     -٥١ اءلة ف ن المس وظفين م وف بعض الم د  خ ل أح ة تعط ل

  .لكترونيةاألجهزة اإل
          

املين     -٥٢ دى الع اتي ل ن المعلوم ة األم وعي بأهمي ص ال نق
  .باإلدارات

          

            .لكترونيةقلة الثقة لدى الموظفين في آافة التعامالت اإل  -٥٣
عف   -٥٤ دادض ات   إع تخدام التقني وظفين الس دريب الم وت

  .لكترونيةاإل
          

ة       عن فين الموظ  غياب بعض   -٥٥ ام في الجامع دورات التي تق ال
  .لكترونيةحول تطبيقات اإلدارة اإل

          

            .بالجامعة لكترونيةقلة الكوادر المتخصصة في اإلدارة اإل  -٥٦
            .األآاديمية واإلداريةهيئة الآثرة األعباء الملقاة على أعضاء   -٥٧
            .هاخوف الموظفين من فقدان بعض البيانات أو قرصنت  -٥٨
ة   ندرة  -٥٩ مناسبة أوقات الدورات التدريبية لكل من أعضاء الهيئ

  .األآاديمية واإلدارية
          

وم اإلدارة اإل    -٦٠ ي مفه نقص ف ةال ة    لكتروني اء الهيئ دى أعض ل
  .األآاديمية واإلدارية

          

  .........................................................:معوقات أخرى ترى إضافتها يرجى ذآرها
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

......................................................................................................  



١٧٣ 

  .المعوقات المالية  -٤

أوافق   العبارات الرقم
 أوافق بشدة

أوافق 
إلى 
 حد ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 مطلقًا

ة      -٦١ ة المخصص ات المالي ص اإلمكاني ة  نق ن إدارة الجامع م
  .لكترونيةلتطبيق اإلدارة اإل

          

            .لكترونيةارتفاع أسعار بعض المعدات اإل  -٦٢
            .لكترونيةارتفاع أسعار البرمجيات اإل  -٦٣
            .قلة آفاية الموارد المالية لصيانة األجهزة  -٦٤
ة     -٦٥ ة حماي راء أنظم ة لش ات المخصص عف الميزاني ض

  .المعلومات
          

            ضعف الميزانيات المخصصة لتطوير برامج الحاسب اآللي  -٦٦
ات        -٦٧ رامج وتطبيق ميم ب ة لتص ة المخصص ة الميزاني ة آفاي قل

  .الحاسب اآللي
          

قلة المخصصات المالية لبرامج التدريب للموظفين في مجال    -٦٨
  .لكترونيةاإلدارة اإل

          

٦٩-  
إدارات الج    ة ب ات المالي عف المخصص يم  ض ة لتنظ امع

رات( دوات، المحاض ل، الن ات  ) ورش العم ة بتطبيق الخاص
  .لكترونيةاإلدارة اإل

          

ع المؤسسات    -٧٠ اون م ال التع ي مج ة ف ات المادي نقص اإلمكاني
  .لكترونيةالتدريبية في مجال اإلدارة اإل

          

اهمة       -٧١ ي المس اص ف اع الخ ة دور القط ة أو (محدودي المالي
  .لكترونيةبيقات اإلدارة اإللدعم تط) العينية

          

ي         -٧٢ ات ف وث والدراس الي المخصص للبح دعم الم عف ال ض
  .مجال تقنيات المعلومات

          

ب      -٧٣ زة الحاس يانة أجه ي ص ة لفني زات اإلدارة المادي ة تعزي قل
  .اآللي

          

ل    -٧٤ ال العم ي مج زين ف ة للمتمي وافز مالي ود ح درة وج ن
  .اإللكتروني

          

ة   -٧٥ الخبراء   قل تعانة ب الزم لالس الي ال دعم الم وفير ال ت
  .لكترونيةوالمتخصصين في مجال اإلدارة اإل

          

ة لتحديث        -٧٦ ل إدارة الجامع ضعف الميزانية المخصصة من قب
  .لكترونيةاألجهزة اإل

          

ات اإلدارة        -٧٧ دعم تطبيق ات ل ن المؤسس ة م نح المقدم درة الم ن
  .في الجامعة لكترونيةاإل

          

            .لكترونيةضعف الدعم الحكومي لتطبيقات اإلدارة اإل  -٧٨
 .................................................................:معوقات أخرى ترى إضافتها يرجى ذآرها

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................  



١٧٤ 

اني ور الث ن: المح ن م ي يمك ات الت رز اآللي ق   أب ات تطبي ى معوق ب عل ا التغل خالله
  .في الجامعة لكترونيةاإلدارة اإل

أوافق   العبارات الرقم
 أوافق بشدة

أوافق 
إلى 
 حد ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 مطلقًا

            .لكترونيةوجود دعم وتأييد اإلدارة العليا لتطبيق اإلدارة اإل  -٧٩
            .كترونيةلإصدار التشريعات الالزمة لتطبيقات اإلدارة اإل  -٨٠
            .لكترونيةنشر الوعي بمفهوم اإلدارة اإل  -٨١
ة توضيح أهمية تطبيق اإلدارة اإل  -٨٢ ة     لكتروني ة للهيئ في الجامع

  .األآاديمية واإلدارية
          

اء    -٨٣ ادة بن ة (إع ل التنظيمي ات، الهياآ راءات ، العملي اإلج
  ةلكترونيبما يتوافق مع متطلبات اإلدارة اإل) اإلدارية

          

ع     -٨٤ ل م ة  للتعام ة واإلداري ة األآاديمي اء الهيئ دريب أعض ت
  .بكفاءة عالية لكترونيةتطبيقات اإلدارة اإل

          

ة تتصف      -٨٥ توى الجامع ى مس دة عل ات واح دة معلوم اء قاع بن
  .بالدقة والشمولية

          

االت اإل   -٨٦ بكات االتص تخدام ش ةاس ة  لكتروني بكة(المتقدم  ش
  .اإلدارة اإللكترونيةوتدعيم  ةلتقوي) آسترانتاإل، اإلنترانت

          

ي    -٨٧ ين اإلدارات ف يق ب اون والتنس تراتيجية للتع ع اس وض
  .الجامعة

          

ل    -٨٨ ات مث ن المعلوم ات أم تخدام تقني دار  : (اس ات ج برمجي
  ).التوقيع اإللكتروني، تشفير البيانات، الحماية

          

            .مج الحاسوبيةتكثيف جهود التعريب لكافة البرا  -٨٩
ي       -٩٠ ال اإللكترون كال االتص ف أش تخدام مختل د (اس البري

  ).المؤتمرات الدولية، البريد الصوتي، اإللكتروني
          

يم   -٩١ دورات(تنظ رات، ال ل، المحاض دوات، ورش العم ) الن
  .للتعريف بالتقنيات الحديثة

          

ق اإلد       -٩٢ دعم تطبي ة ل ة الجامع ن ميزاني زء م ارة تخصيص ج
  .لكترونيةاإل

          

            .لكترونيةشراء أحدث األجهزة والتقنيات اإل  -٩٣
ات     -٩٤ ي للتقني وجي والبرمج ور التكنول ة للتط ة الجامع مواآب

  .لكترونيةاإل
          

ة    الأوقات  لاستغال  -٩٥ دريب أعضاء الهيئ فراغ واإلجازات في ت
  .لكترونيةالتدريسية على تطبيقات اإلدارة اإل

          

ة     -٩٦ بة للهيئ ات مناس ي أوق ة ف دورات التدريبي ون ال أن تك
  .األآاديمية واإلدارية

          

  ............................: بالجامعة لكترونيةآليات أخرى تقترحها للتغلب على معوقات اإلدارة اإل
.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................  
  يروتقبلو فائق اإلحترام والتقد



  
  
  

  

  ملخص الدراسة
  
  
  
  
  
  



١ 

  ملخص الدراسة
  ".معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفلسطينية "  :عنوان الدراسة
ا في    لمفهوم اإلدارة اإللكترونية ومتط التعرف على األسس النظرية :أهداف الدراسة ات تطبيقه لب

طينية  ات الفلس ن ، الجامع ف ع ق اإلدارة ا   والكش ات تطبي ى معوق ي إدارات  عل ة ف إللكتروني
ي   ل ف زة وتتمث اع غ طينية بقط ات الفلس ة(الجامع ات التنظيمي ة، المعوق رية، التقني ة، البش ، )المالي

  .والتعرف على أبرز اآلليات المقترحة للتغلب على تلك المعوقات من وجهة نظر اإلداريين
تبانة   آما ت ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي :منهج الدراسة وأداتها تعانة باالس م االس
  .آأداة لجمع المعلومات

ة ة الدراس ن   :عين ة م ة الدراس ت عين ل   ) ٢٢٠(تكون ين بالعم وظفين المكلف ي الم ة ف ردًا متمثل ف
  من أفراد المجتمع%)٣٨(وتم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية حيث مثلت نسبة العينة ، اإلداري

تخدمة  ائية المس اليب اإلحص تخدام   :األس م اس ابية (ت طات الحس رارات، المتوس ب ، التك النس
ة ادي ، )المئوي اين األح ل التب تخدام تحلي م اس ا ت يفيه، آم ار ش ون، واختب اط بيرس ل االرتب ، ومعام

  .وطريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا آرونباخ
  :لقد خلصت الدراسة بعد تحليل النتائج وتفسيرها إلى :أبرز نتائج الدراسة

ًا في اي        ، حد لإلدارة اإللكترونيةال يوجد تعريف مو -١ ديم الخدمات الكتروني ى تق ا تهدف إل لكنه
والدقة والسرعة  ، مكان وزمان مما يؤدي إلى جودة وتحسين األداء وسرعة التنفيذ وخفض التكلفة

وفير المعلومات الصحيحة     ، وتطوير التنظيم اإلداري، في تقديم الخدمات ، وتبسيط اإلجراءات وت
ات    ، رارات المبنية على معلومات دقيقة ومباشرةوسرعة اتخاذ الق د من المتطلب آما أن هناك العدي

  .الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية
ا          -٢ ة بإداراته ق اإلدارة اإللكتروني طينية لتطبي ات الفلس ل الجامع ن قب ادة م اوالت ج اك مح هن

  .المختلفة لتسهيل وتحسين جودة األداء اإلداري
اإلجراءات الروتينية التي تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة   : يمية تتمثل فيوجود معوقات تنظ -٣

ة ة  ، اإللكتروني ق اإلدارة اإللكتروني ات تطبي الي لسياس يم الع ة والتعل م وزارة التربي ، وضعف دع
  .ونقص التشريعات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

ات     عدم تكامل القاعات: وجود معوقات تقنية تتمثل في -٤ الدراسية واإلدارية بما يتناسب مع تقني
  .ونقص األدلة اإلرشادية الموضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكترونية، اإلدارة اإللكترونية

ي   -٥ ل ف رية تتمث ات بش ود معوق ة  : وج ة االنجليزي ارات اللغ ة  ، ضعف مه وعي بأهمي نقص ال
  .والنقص في الدورات التدريبية، اإلدارة اإللكترونية

ل في    -٦ ة تتمث ة     : وجود معوقات مالي ات اإلدارة اإللكتروني دعم الحكومي لتطبيق درة  ، ضعف ال ن
ي  ل اإللكترون ال العم ي مج زين ف ة للمتمي وافز مالي ود ح ي ، وج ة دور القطاع الخاص ف محدودي

  .المساهمة المالية والعينية
ة آ     -٧ ات تطبيق اإلدارة اإللكتروني ارات معوق رة   أظهرت النتائج أن متوسط عب ، انت بدرجة آبي

  .فالتقنية، التنظيميةثم ، ثم البشرية، المعوقات المالية :وآان ترتيبها على النحو التالي
أظهرت النتائج أن متوسط عبارات اآلليات التي يمكن من خاللها التغلب على المعوقات آانت   -٨

  .بدرجة آبيرة جدًا
ات     وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجاب -٩ ة الدراسة حول معوق ات أفراد عين

ا ال توجد   ، )والمستوى التعليمي  ، الجامعة(تطبيق اإلدارة اإللكترونية وفقًا لمتغيرات الدراسة  بينم
  ).الدورات التدريبية، سنوات الخدمة، العمر(فروق دالة إحصائيًا لصالح المتغيرات 



٢ 

ات    وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين متوسطات استجابات  -١٠ أفراد عينة الدراسة حول األلي
ة      ر الجامع ًا لمتغي ات وفق ك المعوق ة     ، التي يمكن من خاللها التغلب على تل روق دال ا التوجد ف بينم

  )الدورات التدريبية، سنوات الخدمة، العمر، المستوى التعليمي(إحصائيا لباقي متغيرات الدراسة 
ى        توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ال :توصيات الدراسة أنها الحد من أو القضاء عل تي من ش

رارات في الجامعات الفلسطينية        معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية وتطوير دورها في صنع الق
  : بقطاع غزة من أهمها

التي تفرضها اإلدارة  تطوير التشريعات واألنظمة اإلدارية لتتواآب مع التعامالت اإللكترونية  -١
  .اإللكترونية

   .اإللكترونيةاإلدارة نشر ثقافة  -٢
أهيلهم للتعامل مع تطبيق          -٣ ين وت اءة اإلداري ع آف ى رف ات اإلدارة وضع برامج تدريبية تعمل عل

  .اإللكترونية المختلفة
ة            -٤  الي والتقني المناسب لتلبي دعم الم ى ال التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص للحصول عل

ة  ة       تطوير مراآز ال  ، احتياجات اإلدارة اإللكتروني وفير آاف معلومات في الجامعات الفلسطينية وت
  .المستلزمات لها

ات  -٥ ة اإلمكان وفير آاف ة من خالل ت ات اإلدارة اإللكتروني ة لتطبيق ة المالئم ة التحتي وفير البني ت
ة         ال اإلداري ة األعم ي آاف ة ف ات اإلدارة اإللكتروني تخدام تطبيق دعم اس ة ل ة الالزم ة والتقني الفني

  .دمها الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةوالخدمات التي تق
وضع برامج تدريبية تعمل على رفع آفاءة اإلداريين وتأهيلهم على النحو المناسب في مجال      -٦

ات   ع تطبيق ل م ة للتعام ة الالزم ة واألدائي ات المعرفي تالك الكفاي زة الحاسب وام ع أجه ل م التعام
  .وبرامج اإلدارة اإللكترونية

الي والتقني     التواصل مع الجهات -٧ دعم الم الحكومية مؤسسات القطاع الخاص للحصول على ال
ة ات اإلدارة اإللكتروني ة احتياج ب لتلبي ة ، المناس ق اإلدارة اإللكتروني روع تطبي اء مش أو إعط
  .للقطاع الخاص للقيام بتنفيذه وتغطية احتياجاته

ة       -٨ ل توعي ي عم ة ف اهمة الفعال طينية بالمس ات الفلس وم الجامع ال اإلدارة  أن تق ي مج املة ف ش
دمها           ن أن تق ي يمك ات الت يح اإلمكاني بة وتوض ة المحوس ات اإلداري م المعلوم ة ونظ اإللكتروني

ذا الخصوص      ، للمؤسسات العامة والخاصة دوات وورشات عمل به وأن تأخذ  ، وذلك من خالل ن
  .الحديثة هذه الندوات والورش صفة االستمرارية بشكل يتواآب مع التطور القائم في التقنية

ة التغلب           -٩ ى آيفي ة في الجامعات الفلسطينية عل اء الخدم ة أثن تبني تدريب الهيئة اإلدارية والفني
ة         م من خالل إقام ة له ادية الالزم على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية وتقديم الخدمات اإلرش

ة العم        ات وآيفي ع معوق ول وض ة ح ل تطبيقي ة ورش عم من إقام دريبي يتض روع ت ى مش ل عل
  .عالجها

ي الجامعات الفلسطينية -١٠ ة ف ام اإلدارة التربوي ي أقس ا ف ة الدراسات العلي ه طلب إلجراء ، توجي
  .المزيد من الدراسات المستقبلية في موضوع اإلدارة اإللكترونية
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Research Summary  
Title: Obstacles of Applying Electronic Management in the 
Palestinian Universities. 
Objectives: This study aims to Identify the theoretical underpinnings of 
the concept of Electronic Management and requirements applied in 
Palestinian universities, and disclosure of the obstacles of applying 
electronic management at the Palestinian universities in Gaza strip, and 
which are represented in (regulatory, technical, human and financial 
obstacles) as well as highlighting the most significant mechanisms 
proposed for overcoming these obstacles from the point of view of 
administrators.                                                                                                
Approach and Techniques: This study has used a descriptive surveying 
approach and utilized the questionnaire as a technique for collecting 
information. 
Sample: The sample of this study comprised of (220) individuals 
represented in the administrators to undertake the administrative wok and 
who were selected randomly, and the sample represented (38%) of the 
population of the society. 
Statistical Methods Used: The statistical methods used included 
(Arithmetic means, repetitions and percentages) as well as (ANOVA), 
Scheffe's test, Person correlation coefficient, Mid-term method of retail 
and Cronbach alpha coefficient. 
Result: The study concluded after analyzing the results and interpretation 
as follows: 
1- There is no common definition of Electronic Management, but it aims 
to provide services electronically in any place and time, leading to quality 
and improve the performance and execution speed and reduce cost, 
accuracy and speed in service delivery, and the development of 
administrative management, simplify procedures and provide the right 
information, and speed of decision-making based accurate information 
and direct, and there are many of the requirements needed to implement 
Electronic Management. 
2- There are serious attempts by the Palestinian Universities to implement 
Electronic Management different to facilitate and improve the quality of 
managerial performance. 
3- There are regulatory obstacles represented in: the routine procedures 
that delay the change process towards the electronic management, weak 
support of the ministry of education and higher education to implement 
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Electronic Management policy and lack of the necessary legislation to 
Electronic Management. 
4- There are technical obstacles represented in: lack of integration of 
classroom and administrative commensurate with the techniques of 
Electronic Management and lack of evidence indicative of the 
mechanisms described the application of Electronic Management. 
5- There are human obstacles represented in: weakness of the English 
language skills, shortage of the department specialized in electronic 
management and lack of training courses. 
6- There are financial obstacles represented in: weak government support 
for Electronic Management application, the scarcity of financial 
incentives for the distinguished work in the field of electronic and the 
curtailing of the role of the private sector in the (cash & in-kind) the 
participation.  
7- The average of the items pertaining to the obstacles of applying 
Electronic Management were of great degree and in the following 
sequence: financial, human, regulatory and technical obstacles. 
8- The average of the items pertaining to the items pertaining to the 
mechanism through which obstacles can be overcome were of a very 
great degree. 
9- There are statistically significant differences among the average of 
responses of the samples members regarding all the obstacles of applying 
Electronic Management according to the variables of study (universities 
& level of education), whereas there are no statistically significant 
differences in favor of the variables (age, years of service & training 
courses). 
10- There are statistically significant differences among the average of 
responses of the samples members regarding all the obstacles can be 
overcome according to the variable of study (universities), whereas there 
are no statistically significant differences in favor of the variables (level 
of education, age, years of service & training courses). 
Recommendations: The study concluded with a set of Recommendations 
intended to overcome the obstacles of applying Electronic Management 
and support the role of Electronic Management on decision making 
process in Palestinian universities in Gaza Strip, witch the most 
significant: 1- Development of legislation and administrative regulations 
to keep pace with the electronic trading imposed by the electronic 
management. 
2- Spreading the culture of electronic management. 
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3- Developing training programs that raise the competency and training 
level of administrators with a view to applying Electronic Management. 
4- Communication with private sector foundations to obtain the suitable 
financial and technical support required for meeting the needs of 
Electronic Management and development of information centers in the 
Palestinian universities and to provide all supplies for it. 
5 - The provision of appropriate infrastructure for Electronic 
Management applications by providing all the technical capabilities and 
technical resources to support the use of Electronic Management 
applications in all business and administrative services provided by the 
Palestinian Universities in Gaza Strip. 
6 - Develop training programs to raise the working efficiency of the 
management and rehabilitation as appropriate in dealing with computers 
and possess the knowledge and performance skills necessary to deal with 
applications and Electronic Management programs. 
7 - Communicate with governmental institutions, the private sector for 
financial and technical support appropriate to meet the needs of 
Electronic Management, or to give the project the application of 
Electronic Management to the private sector for its implementation and to 
cover its needs.                                                                                               
8 - That the Palestinian Universities to contribute effectively to the work 
of a comprehensive awareness in the field of Electronic Administration 
and Management information systems computerized and clarify the 
possibilities that can be provided to the public and private institutions, 
and through seminars and workshops in this regard and take these 
seminars and workshops recipe continuity in line with development based 
on modern technology. 
9 - To adopt the training of the administrative and technical service in the 
Palestinian Universities on how to overcome obstacles to the application 
of Electronic Management and to provide them with the necessary 
extension services through the establishment of a training project includes 
the establishment of workshops on the status of practical constraints and 
how to work a treat. 
10 - Directing graduate students in Educational Administration 
Departments at Universities, to conduct further studies on the subject of 
future Electronic Management. 

  


