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 ملخص الرسالة
 " مبكة املكرمة  ٰجبامعة أم القرى رنت يف تطوير العمل اإلدارياإلنتاستخدامات تفعيل " عنوان الدراسة 
 .ماجستري يف اإلدارة التربوية والتخطيط : الدرجة . أروى بنت إمساعيل جتار الشاهي : إعداد الباحثة 

 -:هدفت الدراسة إىل التعرف على : أهداف الدراسة 
إدارة القبول والتسجيل ، شؤون املوظفني ، شؤون الطالبات  ، شؤون املكتبات ( اا خلدمة اإلنترنت يف تطوير إدار مدى تفعيل جامعة أم القرٰى -

 ) .              ،اإلدارة العامة 
 . سبل تفعيل دور اإلنترنت يف عملية التطوير اإلداري جبامعة أم القرٰى -
 .  رٰىاإلجيابيات من عملية تفعيل دور اإلنترنت يف عملية التطوير اإلداري جبامعة أم الق -
 .  السلبيات من عملية تفعيل دور اإلنترنت يف عملية التطوير اإلداري جبامعة أم القرٰى -
 الستخدام شبكة اإلنترنت يف تطوير العمل اإلداري  وموظفني إدارات جامعة أم القرٰى يريتقبل مد ٰىحصائية يف مداإل هداللالالفروق ذات  -
 .  رات جامعة أم القرٰىاالختالف يف استخدام شبكة اإلنترنت بني إدا -

 .   مبكة املكرمة تقدمي مقترحات تساهم يف تفعيل دور اإلنترنت يف تطوير العمل اإلداري جبامعة أم القرٰى
واقع استخدام  على استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته لطبيعة الدراسة ، وعن طريق هذا املنهج مت التعرف:هامنهج الدراسة وجمتمع

قيادات -:من الفئات التالية ) بنني وبنات( يشمل جمتمع الدراسة بعض العاملني يف جامعة أم القرى .  اإلنترنت يف تطوير العمل اإلداري جبامعة أم القرٰى
 )وظفني ، واإلدارة العامةعمادة القبول والتسجيل ، شؤون املكتبات ، وشؤون الطالبات ، شؤون امل( موظفني وموظفات .  العمل بإدارات جامعة أم القرٰى

قامت الباحثة باستخدام اإلستبانة كأداة للبحث وقد تكونت من جزئني، احتوى اجلزء األول على البيانات األولية ، أما اجلزء الثاين : أداة مجع املعلومات
: ، حيث استخدمت األساليب اإلحصائية التالية ) spss(ة اور ، وملعاجلة البيانات مت استخدام احلزمة اإلحصائية للربامج االجتماعيحمفقد احتوى على ستة 
 .، وحتليل التباين )    f( ، اختبار ) ت (اختبار ، والتكرارات ، والنسب املئوية ، واملتوسطات احلسابية ، )a(معادلة ألفا كرونباخ 

 
 :أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة

 .  حيتاج الكثري من الوقت واجلهد حىت يؤيت الثمار املرجوة منهخلدمة اإلنترنت يف تطوير إداراا  أن تفعيل جامعة أم القرٰى .١
   بعض سبل تفعيل دور اإلنترنت يف تطوير العمل اإلداري يف جامعة أم القرٰى. .٢
 . وجود معوقات تواجه تفعيل دور اإلنترنت يف تطوير العمل اإلداري يف جامعة أم القرٰى .٣
 . فعيل دور اإلنترنت يف عملية التطوير اإلداري جبامعة أم القرٰىمعرفة أهم اإلجيابيات ، والسلبيات من عملية ت .٤
 .أن مركزية اإلدارة حتد من استخدام شبكة اإلنترنت يف عملية التطوير اإلداري باجلامعة القتصارها على إدارات دون غريها  .٥
 :الث اآلتية وجود فرق معنوي بني متوسطي إجابات العينة تبعاً ملستوى الوظيفة بالنسبة للمحاور الث .٦

 .إجيابيات عملية تفعيل دور اإلنترنت .تفعيل تطبيقات اإلنترنت .واقع استخدام خدمة تقنية املعلومات 
 :يف اإلدارات املختلفة بالنسبة لكل من دراسةوجود فرق معنوي بني متوسط إجابات عينة ال .٧

 .مركزية اإلدارة .سلبيات عملية تفعيل دور اإلنترنت .نت إجيابيات عملية تفعيل دور اإلنتر.واقع استخدام خدمة تقنية املعلومات 
 : أهم التوصيات

، وتفعيل استخدام خدمات هذه الشبكات والتقنية يساعد على حتقيق اهلدف من  االهتمام بالبنية التحتية للتقنية والشبكات داخل جامعة أم القرٰى -
 .بالشكل املطلوب  وجودها

 .األداء للموظفني  مستوٰىاإللكترونية يساهم يف الرفع من  نافسية يف جمال اإلدارةحتقيق التميز ، وبناء القدرة الت -
ليواكب العصر التكنولوجي احلديث وذلك بانتقاء التجهيزات واحلاسبات واملعدات والربامج ذات  تطوير برنامج اإلدارة يف جامعة أم القرٰى -

   .مستوى أفضل وكفاءة أعلى
 .كة اإلنترنت يف اجلامعة ، عرب االستمرار يف تقدمي التوصيات التقنية املناسبة العمل على إجناح استخدام شب -



 

، وتدريبهم أثناء اخلدمة  التخطيط  وإعداد السياسات ، واآلليات املناسبة ، الستخدام شبكة اإلنترنت يف إعداد الكوادر البشرية جبامعة أم القرٰى -
 .إلنترنت على كيفية االستفادة من إمكانات وخدمات شبكة ا



 

Abstract 
Title: Internet role effectiveness in development of managerial work in Umm AL-Qura University. 
Graduator: Arwa Bint Esmail Tojar AL Shahi. 
Degree: Master in educational administration and planning. 
Objectives: the study aimed at recognition of:- 

- ways of internet effectiveness in administrative development. 
- Positive sides of internet effectiveness in administrative development in Umm AL-Qura University. 
- Negative sides of internet effectiveness in administrative development in Umm AL-Qura University. 
- Statistically significance differences in range of teachers and administrators acceptance to use 

internet in administrative work development. 
- Difference in using internet between the administrators in Umm AL-Qura University. 
- Presentation of suggestions that contribute in effectiveness of internet role in administrative work in 

Umm AL-Qura University in Makkah. 
Methodology and sample: 

The graduator used analytical descriptive methodology, through which she recognized the reality 
of internet use in development of administrative work in Umm AL-Qura University. The study sample 
included some of the following categories working in Umm AL-Qura University  for both boys and girls:- 
work leaders in Umm AL-Qura University administration. employers in registry affairs, libraries, students 
affairs, employers affairs, general administration). 

Tools of Collecting data: The graduator used the questionnaire which consisted of tow parts: the 
first part contains primary data, but the second part contains primary data processing, she used (SPSS) with 
the following satiations, percentages, mathematical mediums,  (T) test, (F) test. 
Results:  
١- Internet effectiveness in the administrative work in Umm AL-Qura University needs a lot of time to 

gives best results. 
٢- There are some ways to effective the role of internet in Umm AL-Qura University administration. 
٣- There are some blocks in application of internet effectiveness in Umm AL-Qura University. 
٤- Realization of positives and negatives in application of internet in effectives if the internet in 

administrative work in Umm AL-Qura University. 
٥- Centralization of administrative limits the use of internet as it is limited for some administrations. 
٦- There is a mental difference between the medium of answers according to Job axes: using 

technology – internet application effectiveness. Positives sides of internet. 
٧- There is mental difference between sample members according to. 

Reality of internet use – positive sides – Negative sides – administration centralization. 
Recommendations: 
Care about infrastructure of technology  and internet inside UMM AL-Qura University as they help in 
achieving goals. 
Achieving priority and competence as they raise the performance level. 

- Administration program development to agree with technological age by choice  of best programs. 
- Updating of working programs according to work need. 
- Planning and preparing policies mechanism, that suite the use of internet in preparation of human 

staff in Umm AL-Qura University, Training them during service how to use internet in best use. 



 

 داءـــــاإله
 يومـاً   إلى من رباني صغيراً، وأحسن تعليمي كبيراً، إلى من لم يبخل علـي

 أبي .... بنصحه وحبه وعطفه، إلى من زرع في حب العلم

إلى منبع الحب والحنان ، إلى رمز الكفاح ، إلى من أضاءت لـي طريقـي   
 أمي .... بدعائها

األثر في حياتي ، إلى من إلى من علمني معنى التفوق ، و كانت بصماته لها 
زرع في حب المثابرة واإلصرار ، إلى من ذلل لي جميع العقبات ، إلى من خجـل  
العطاء من عطائه وأثنى الثناء على أفضاله ، إلى من كان جهده سبق جهـدي فـي   

..... إنجاز دراستي ولم يبخل عليا بنصحه وتشجيعه  وغض الطرف عن تقصيري 
  .زوجي

... فسي الحافز واإلصرار للسير قـدماً نحـو اإلنجـاز   إلى من غرسوا في ن
 أشقائي محمد، وريان 

 شقيقاتي  هديل ، ولجين ....... إلى من أحطنني بفخر وحب و اهتمام

إلى طيوري التي تغرد في سمائي، إلى شموعي التي نورت لي حياتي، إلـى  
 .أبنائي  يوسف ، ويزن ، وعبد الملك ..... من كانوا سبباً في نجاحي

  .، وإلى كل طالب وطالبة علم إلى كل من ساهم في إنجاز هذه الدراسة

 .............إلى كل هؤالء أهدي نجاحي 
 

 الباحثة



 

 شكر و تقدير
الحمد هللا المعطي الوهاب ، الذي بشكره تتم علينا النعم والذي انـزل فـي كتابـه    

البشير سيدنا محمد أفضل  ، والصالة والسالم على الهادي) وإن شكرتم ألزيدنكم ( الكريم 
 .الصالة والتسليم 

أشكر اهللا سبحانه وتعالي الذي وفقني وأعانني على إتمام هذه الدراسة ، كما يطيب 
لي بعد شكره أن أتقدم بخالص شكري ووالئي وتقديري ألستاذي الفاضل سعادة الـدكتور  

وعلمـه ووقتـه    حمزة بن عبداهللا عقيل المشرف على الدراسة الذي لم يبخل علي بنصحه
وصبره ، والذي قدم لي الكثير من التوجيهات إلى أن تم إخراج هذه الدراسة فكـان نعـم   

 .األستاذ والموجه 
ـ  الص الشكر لمعالي مدير جامعـة أم القـرىٰ  ـكما يسرني أن أتقدم بخ ابقاً ـس

نان عـد / ومعالي مدير جامعة أم القرى حالياً الدكتور  ناصر بن عبداهللا الصالح/ الدكتور 
علمـي األسـتاذ   امعة للدراسات العليـا والبحـث ال  ـ، وسعادة وكيل الج محمد وزانبن 

 بـن  ثـامر / ادة الـدكتور  محمد علي العقال ، وسعادة عميد الدراسات العليا سع/ الدكتور
قرى وتذليل العقبات ، على السماح لي بتطبيق هذه الدراسة في جامعة أم الحمدان الحربي
 .ل السبل والطرق إلنجاح هذه الدراسة ، وتسهيالتي واجهتني

زهير بن أحمـد  / كما أتقدم بجزيل شكري وامتناني لعميد كلية التربية سعادة الدكتور     
عبـداهللا  علي بن / الدكتور  سابقاً الكاظمي وسعادة رئيس قسم اإلدارة التربوية والتخطيط

محمد بن معيض / الدكتور  وسعادة رئيس قسم اإلدارة التربوية والتخطيط حالياً الزهراني
منى بنـت  / ووكيلة رئيس قسم اإلدارة التربوية والتخطيط سعادة الدكتورة   الوذيناني ، 

 .حسن األسمر على ما بذلوه من جهود علمية أضاءت أمامي طرق البحث العلمي 
عواطف بنت زيني خياط المشرفة علـى  /كما أزجي الشكر عاطراً لسعادة الدكتورة      

الدورات صاحبة الجهد الكبير والعلم الوفير ، التي تعهدتني بتوجيههـا ونصـحها    مركز 
 .خير الجزاء  الجميع ومنحتني جل اهتمامها وعلمها وخبرتها ، جزاء اهللا عني



 

رسـمي  ، وسـعادة    محمد بن محمـد / الدكتور  األستاذ كما يسرني أن أشكر سعادة    
فضلهما مشكورين بمناقشـة الدراسـة وإبـداء    قناديلي، لت بنت أحمد جواهر/ الدكتورة  

 .مالحظاتهم القيمة التي سيكون لها األثر الكبير في إثراء هذه الدراسة 
) اإلسـتبانة  ( كما أزجي الشكر إلى كل من ساهم في تقييم عبـارات أداة الدراسـة       

، قيمةأبدوه من مالحظات وتعديالت  وتحكيمها من السادة أعضاء هيئة التدريس ، على ما
 .ومرئيات جديدة 

وال أنسى أن أوجه شكـري لسعـادة وكيلة عميد القبـول والتسجيــل سعــادة        
الجندي لمساهمتها في انجاز هـذه الدراسـة بتـذليل    بنت عبداهللا األستاذة الدكتورة علياء 

 .العقبات وتحفيزها المعنوي لي 
قرى بتفضلهن باإلجابة علـى  كما يشرفني أن أشكر منسوبي ومنسوبات جامعة أم ال     

 .إستبانة الدراسة 
علي التـي  الج أحمد بنت فاطمة/ كما يسعدني أن أقدم باقة شكري ألختي وصديقتي      

تعجز عبارات الشكر واالمتنان أن تحيط بسجاياها ، لما قدمته لي مـن نصـح وتشـجيع    
 .ومساعدة خالل فترة الدراسة 

عرب التي شـاركتني ووقفـت    بنت عبدالرحمن ديةنا/ والشكر كل الشكر لزميلتي      
 .بجانبي فلها مني كل شكر وتقدير

وأخيراً أغزل كلمات الشكر واالمتنان والعرفان بالجميل لرفيق دربي الذي آزرنـي       
 أنس بن محمد تجار الشاهي / وساندني وشاركني جهدي ومعاناتي زوجي المهندس 

 .وساهم معي في إنجاز دراستي ولو بدعائه ليواختتم شكري بشكر كل من ساعدني      
، كما أسأله أن يجعل خيـر أعمالنـا    وختاماً أدعو اهللا أن يجزيهم عني خير الجزاء     

خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا علـى  
 .سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 

 

 الباحثة

 



 

 لمحتوياتفهرس ا
א א  מ

 أ ملخص الدراسة باللغة العربية

 ب ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

 ج اإلهداء

 د الشكر والتقدير

 و فهرس المحتويات

 ي فهرس الجداول

 ل فهرس المالحق

א מ א א א  א

 ٢ المقدمة

 ٤ أهمية الدراسة

 ٥ الدراسة أسئلة

 ٦ ف الدراسةأهدا

 ٧ حدود الدراسة

 ٨ مصطلحات الدراسة

א א א א א א  א

 ١١ التمهيد

 ١٣ االنترنت: المبحث األول

 ١٣ تعريف شبكة االنترنت

 ١٤ مراحل تطور شبكة االنترنت



 

א א  מ

 ١٧ ملكية االنترنت

 ١٧ أهم استخدامات شبكة االنترنت

 ١٨ سع للحاسب اآللي وتطبيقاتهأسباب االنتشار الوا

 ١٩ أنواع الحواسيب

 ٢٠ متطلبات شبكة االنترنت

 ٢١ الشبكات

 ٢٢ تصنيف الشبكات

 ٢٣ مزايا الشبكات

 ٢٣ تعريفات خاصة بمصطلحات االنترنت

 ٢٤ خدمات شبكة االنترنت

 ٢٥ مزايا البريد اإللكتروني

 ٢٦ آلية عمل البريد اإللكتروني

 ٢٧ رنت واالنترانتالفرق بين االنت

 ٢٨ الفرق بين االنترنت واإلكسترانت

 ٢٨ التطوير اإلداري والتكنولوجيا: المبحث الثاني

 ٢٨ معنى التطوير اإلداري

 ٣٠ تأثير التكنولوجيا على اإلدارة

 ٣١ التكنولوجيا اإلدارية

 ٣٤ التطوير اإلداري والعمل إلكترونياً

 ٣٦ لمنظمات الجامعيةدور االتصاالت الناجح في إدارات ا



 

א א  מ

 ٣٧ أهمية مصادر المعلومات اإللكترونية

 ٤٤ أهمية االنترنت في تطوير اإلدارات الجامعية

 ٤٥ تطوير اإلدارة الجامعية باستخدام تقنية الحاسب اآللي

 ٥٠ التدريب على استخدام االنترنت

 ٥٣ االنترنت والبحث العلمي

 ٥٦ االنترنت والمكتبات

 ٥٨ رنت عن بعداستخدام االنت

 ٦٠ استخدام االنترنت في توصيل المعلومات

 ٦١ تفعيل خدمات االنترنت في التطوير اإلداري

 ٦٣ التخاطب على االنترنت

 ٦٤ المعوقات التي تواجه استخدام االنترنت في التطوير اإلداري

 ٦٨ الخالصة

 ٦٩ الدراسات السابقة

 ٦٩ الدراسات العربية: أوالً

 ٨٣ راسات األجنبيةالد: ثانياً

 ٩٣ عالقة الدراسات الحالية بالدراسات السابقة

א א:א א א  א

 ٩٧ مجتمع الدراسة: أوالً

 ٩٧ عينة الدراسة: ثانياً

 ٩٧ منهج الدراسة: ثالثاً



 

א א  מ

 ٩٨ أداة الدراسة: رابعاً

א א  א

 ١٠٣ أسلوب التحليل اإلحصائي: أوالً

 ١٠٨ اإلستبانةل نتائج تحلي: ثانياً

 ١٤٣ االختبارات اإلحصائية: ثالثاً

 ١٥٥ الدراسة أسئلةاإلجابة على : رابعاً

א  א
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 الجداولفهرس 
א א  מ

 ١٠٠ نتائج اختبار الثبات والصدق ألداة الدراسة)  أ( جدول رقم 

 ١٠١ )ب ( جدول رقم 

 ١٠٧ )ج ( جدول رقم 

 ١٠٨ لمفردات العينة تبعاً للوظيفة يرتكراالتوزيع ال)  ١( جدول رقم 

 ١٠٩التوزيع التكراري لمفردات العينة تبعاً لإلدارات)  ٢( جدول رقم 

 ١١٠ دات العينةالمدرج التكراري لمفر)  ٢( شكل رقم 

التوزيع التكراري والنسـبي آلراء مفـردات)  ٣( جدول رقم  
 العينة حول واقع استخدام خدمة تقنية المعلومات

١٢٢ – ١١٤ 

التوزيع التكراري والنسبي آلراء مفردات العينة)  ٤( جدول رقم 
 حول تفعيل تطبيقات اإلنترنت

١٢٧ – ١٢٥ 

آلراء مفردات العينة حـولالتوزيع التكراري )  ٥( جدول رقم 
 معوقات تفعيل خدمة اإلنترنت

١٣٣ – ١٣١ 

حـولالتوزيع التكراري آلراء مفردات العينة )  ٦( جدول رقم  
 نترنتإيجابيات عملية تفعيل دور اإل

١٣٨ – ١٣٦ 

التوزيع التكراري آلراء مفردات العينة حـول)  ٧( جدول رقم 
 سلبيات عملية تفعيل اإلنترنت

١٤١ 

التوزيع التكراري والنسبي آلراء مفردات العينة)  ٨( ل رقم جدو
 حول مركزية اإلدارة

١٤٢ 

 ١٤٥ – ١٤٤ )ت ( نتائج اختبار ) أ ( جدول رقم 

 ١٤٦تحليل التباين تبعاً لواقع استخدام خدمة تقنيـة)  ١٠( جدول رقم 



 

א א  מ

 المعلومات

 ١٤٦ LSDاختبار الحد األدنى للفروق )  ١١( جدول رقم  

 ١٤٨ تحليل التباين تبعاً لتفعيل تطبيقات اإلنترنت)  ١٢( ول رقم  جد

تحليل التباين تبعاً لمعوقـات تفعيـل خدمـة)  ١٣( جدول رقم 
 اإلنترنت

١٤٨ 

تحليل التباين تبعاً إليجابيات عملية تفعيل دور)  ١٤( جدول رقم 
 اإلنترنت

١٤٩ 

 ١٥٠ LSDاختبار الحد األدنى للفروق )  ١٥( جدول رقم  

تحليل التباين تبعاً لسلبيات عملية تفعيل دور)  ١٦( جدول رقم  
 اإلنترنت

١٥١ 

 ١٥٢ LSDاختبار الحد األدنى للفروق )  ١٧( جدول رقم  

 ١٥٣ تحليل التباين تبعاً لمركزية اإلدارة)  ١٨( جدول رقم  

 ١٥٥ LSDاختبار الحد األدنى للفروق )  ١٩( جدول رقم 
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خطاب معهد البحوث العلميـة وإحيـاء التـراث: الملحق األول
 اإلسالمي

١٨٢ 

 ١٨٣ خطاب سعادة عميد كلية التربية: الملحق الثاني

 ١٨٤ خطاب وكيل الجامعة للدراسات العليا: الملحق الثالث

 ١٨٥ قائمة أسماء المحكمين: الملحق الرابع

 ١٨٧ في صورتها النهائية ةاإلستبان: الملحق الخامس

 ٢٠٠٢ الهيكل التنظيمي لجامعة أم القرى : السادس الملحق 
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 :المقدمة

الحمد هللا الذي يسر لنا طريق العلم وسهل أسبابه، والصـالة والسـالم علـى          
 .أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

م اليـوم  المعلومات أصـبح العـال   تقنيةمع التطور المذهل والسريع في مجال       
حيث أحدثت شبكة اإلنترنت ثورة في . يعيش عصـر جديد يسمى عصر المعلوماتية

عالم االتصاالت والمعلومات وأصبح العالم سوقاً مفتوحة للتجارة اإللكترونية وتبادل 
المعلومات ونقل الثقافات ، فقد أصبح حماية االقتصاد الوطني من المنافسة الشرسـة  

المعلوماتية ضرورة ملحة ال تتم إال بمواكبة هـذا التطـور   التي أفرزتها هذه الثورة 
 .في كل القطاعات والمجاالت  قنيةواإلسراع في تنفيذ خطط التنمية الت قنيالت

مع عصر  التحديثاتإن المنظمات اإلدارية تحتاج بين الحين واآلخر إلى بعض      
دارية التي تحتاج ، و هناك كثير من المنظمات اإل التطور وحتى تواكب ما هو جديد

إلى تطوير وتجديد في األسلوب اإلداري التقليدي المتبع والذي أصبح أسلوباً متآكالً 
وبعيد كل البعد عن المتطلبات العصرية لفاعلية العمل اإلداري في عصر المتغيرات 

 .   والتقنية واالنفجار ألمعلوماتي 
تطوير حتى تستطيع أن تجد  إلى اآلن تحتاج وحيث أن العملية اإلدارية أصبحت    

 .لها مكاناً في عالم المتغيرات والتطورات السريعة والتقنية الحديثة 
العصر الذي نعيشه اآلن تلتحم فيه عنصري اإلدارة والتقنية التحاماً يصعب معه      

لتداخلهما وتكاملهما مـع بعضـها    التفريق بين دور كل من هذين العنصرين نظراً
مد نجاح هذين العنصرين على تفاعلهما وعملهما المشترك والـذي  ، فيما يعت اًبعض

 اآلن أن نظم تقنية  جد، ون متميزاًيكسب المؤسسة تنافساً مميزاً وموقفاً فريداً و أداء
ـ هم بشكل تس المعلومات والتي يكون أساسها أجهزة الحاسوب والشبكات ال فـي  فع

أكثر ممـا تحققـه العمليـة     تحقيق أهداف المؤسسة بطريقة سلسة ومنظمة وحديثة



 

فـي مضـمار    تتقـدم وكثيراً من الدول والبلدان العربية أصبحت .اإلدارية التقليدية 
التقنية الحديثة ونظم المعلومات في منظماتهـا ومؤسسـاتها التعليميـة واإلداريـة     

 . كمثيالتها من الدول األجنبية التي سبقتنا في هذا المجال منذ فترة ليست بالبسيطة 
فقد ظهرت لدى الدول األجنبية مـا يسـمى بـالتعليم اإللكترونـي والتجـارة          

اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية وهم بصدد عمل ما يسمى بالحكومة اإللكترونيـة ،  
المعلومات على أهمية  قنيةفقد أجمع خبراء عرب و دوليون في مجال االتصاالت وت

جنبية في إنجـاز مشـاريع التطـوير    إسراع الدول العربية كمثيالتها من الدول األ
اإلداري لتحقيق أهداف الحكومة اإللكترونية وتعزيز الموارد البشـرية فـي دعـم    

 .خطوات اإلدارة اإللكترونية 
عامل أساسي لتحديد احتياجات المستقبل ،  قنيوالواقعية في التعامل مع الواقع الت    

لمؤسسات التعليمية تخدم الفرد وشرط مهم للوصول بنجاح إلى إدارة إلكترونية في ا
وتبسط اإلجراءات وتحقق أهداف التنمية المطلوبة والتي يعتبر أحد أهدافها األساسية 

 .هي تنمية اإلنسان في المجال اإللكتروني 
ونجد أن المملكة العربية السعودية في خضم هـذه األحـداث والتطـورات           

تحت عدسة اهتماماتها وضـعتها   قنيأصبحت إحدى الدول التي وضعت التطور الت
 .من أولوياتها في خطط التنمية للدولة 

إن الثورة التقنية واالنفجار ألمعلوماتي قد شكل تحدياً حقيقياً لمؤسسات التعليم        
العالي في المملكة العربية السعودية  في تفعيل هذه التقنية لالستفادة منها في التطوير 

ي داخل إداراتها والتي باتـت ضـرورة ملحـة تفرضـها     و االرتقاء بالعمل اإلدار
 .وتقتضيها طبيعة العصر ومتغيراته 

إن المتتبع لواقع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية يجد أنها خطت 
خطوات جبارة وفاعلة في هذا المجال ، وعند قياس هذا التقـدم بـالعمر الزمنـي    



 

 .نجـازه يسـتحق اإلعجـاب والفخـر    لتوجهات قطاع الدولة يجـد أن مـا تـم إ   
 ) هـ  ١٤٢٣بكري ، (

وتعتبر المملكة العربية السعودية ثالث دولة في الشرق األوسط بعـد مصـر   
وتركيا في مجال المعلوماتية ، ولقد استطاعت مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مـع  

صادية وبـين  شركات تقنية المعلومات في المملكة أن تالئم بين متطلبات التنمية االقت
المعلومات وقد وفقت في استلهام هذه التقنيـة وتطبيقاتهـا    قنيةالمتصاعدة لت يرهالوت

على مشروعات التنمية والنهضة االقتصادية ، وتنفيذها على مقـررات وكورسـات   
 . التدريب في الجامعـات والمعاهـد العليــا باعتبارهـا لغـة ومـنهج العصـر      

 )هـ١٤٢٣بكري، (
لمغاالة القول بأنه لم تعد أي مؤسسة العمل في عزلة عن ونجد أنه ليس من ا

 .ألنها أصبحت من المتطلبات الرئيسة لنجاح العملية اإلدارية قنية الت

 :أهمية الدراسة

إن معرفة استخدام اإلنترنت تعد من األساسيات الملزمة للفرد معرفتهاخاصة 
وقد أصبح من . لعصروأن دخول شبكة المعلومات أضحى أمراً مسلماً فيه في هذا ا

المؤكد أن المعلومات والتقنيات قد أصبحت أهم الموارد األساسية للعمليات التربوية 
واإلدارية، حيث يستطيع الفرد عن طريق استخدام الكمبيوتر الحصول على مجموعة 

 .  من المعلومات في أسرع وقت من مختلف أنحاء العالم وفي ثوان معدودة
ت اإلداريـة وتحديـد متطلبـات الرقـي بـاألداء      نجد أن تعزيز المهارا و

والسلوكيات اإلدارية في عصر المعلومات أصبح شيئاً مهماً لمواجهة تحديات اإلدارة 
في هذا العصر وقد أستوجب التقدم والتطور الذي نعيشه اآلن إلى وجـود انفجـار   

سـتطيع  ، وهذا هو الواقع الذي يجب أن نتعامل معه بواقعية حتى ن قنيمعلوماتي وت



 

أن نحدد احتياجات المستقبل والذي يعتبر شرط مهم للنجاح والوصول إلى تطبيـق  
 .إلكتروني وتقني يخدم الفرد ويبسط اإلجراءات ويحقق أهداف التنمية المنشودة

وتمثل مؤسسات التعليم العالي الريادة العلمية والتقنية لألمم والمجتمعات مما 
ومنها  -فيها وتوظيفها في مجاالتها المختلفة  يجعل التعرف على استخدامات التقنية

 )  .م  ٢٠٠٣عمر ، . ( قضية مهمة بالنسبة للمخططين  -اإلدارة 
  -:لذا تجد الباحثة أن أهمية الدراسة تتلخص في 

وذلـك لمـا   ) تفعيل دور االنترنت في التطوير اإلداري( أهمية مجالها وهو  .١
فيه المعـارف والثـورة    سارعيشكله هذا الموضوع من أهمية في عصر تت

 .المعلوماتي 
في هـذا   –على حد علم الباحثة  –تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة  .٢

لم تجد دراسات كثيرة تناولت استخدام شبكة اإلنترنت في  حيث أنهاالمجال، 
 .العمل اإلداري سوى القليل منها جداً 

 -:الدراسة  أسئلة

 -:التالية  أسئلةتحاول الدراسة اإلجابة على 
( ما مدى تفعيل جامعة أم القرى لخدمة اإلنترنت في تطـوير إداراتهـا    .١

إدارة القبول والتسجيل  شؤون الموظفين، شؤون الطالبـات  ، شـؤون   
 ) .              المكتبات، اإلدارة العامة 

ما هي أبرز المعوقات الستخدام شبكة اإلنترنت فـي إدارات جامعـة أم    .٢
 .القرى 

ل تفعيل دور اإلنترنت في عملية التطوير اإلداري بجامعـة أم  ما هي سب .٣
 .القرى



 

ما هي اإليجابيات من عملية تفعيل دور اإلنترنت في عمليـة التطـوير    .٤
 . اإلداري بجامعة أم القرى

ما هي السلبيات من عملية تفعيل دور اإلنترنت فـي عمليـة التطـوير     .٥
 .اإلداري بجامعة أم القرى

د من استخدام شبكة االنترنت في عملية التطـوير  هل مركزية اإلدارة تح .٦
 .اإلداري بجامعة أم القرى 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تقبـل مـدراء ومـوظفين     .٧
إدارات جامعة أم القرى الستخدام شبكة اإلنترنت فـي تطـوير العمـل    

 .اإلداري بجامعة أم القرى 

إدارات جامعـة أم   هل يوجد اختالف في استخدام شبكة اإلنترنـت بـين   .٨
 . القرى 

  -:أهداف الدراسة 

  -: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة 
إدارة ( مدى تفعيل جامعة أم القرى لخدمة اإلنترنت فـي تطـوير إداراتهـا     .١

القبول والتسجيل ، شؤون الموظفين ، شؤون الطالبات  ، شؤون المكتبـات،  
 ) .              اإلدارة العامة 

 .ستخدام شبكة اإلنترنت في إدارات جامعة أم القرى أبرز المعوقات ال .٢
 .سبل تفعيل دور اإلنترنت في عملية التطوير اإلداري بجامعة أم القرى  .٣
اإليجابيات من عملية تفعيل دور اإلنترنت في عملية التطوير اإلداري بجامعة  .٤

 . القرى أم 



 

اري بجامعـة  السلبيات من عملية تفعيل دور اإلنترنت في عملية التطوير اإلد .٥
 . أم القرى 

وموظفين إدارات جامعة أم  يروالفروق ذات داللة إحصائية في مدى تقبل مد .٦
 .القرى الستخدام شبكة اإلنترنت في تطوير العمل اإلداري بجامعة أم القرى 

 . االختالف في استخدام شبكة اإلنترنت بين إدارات جامعة أم القرى  .٧

إلنترنت فـي تطـوير العمـل اإلداري    في تفعيل دور ا همتقديم مقترحات تس .٨
 .       بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 

باإلضافة إلى أن الدراسة هدفت إلى تعزيـز المهـارات اإلداريـة وتحديـد     
وتحقيق التميـز  . متطلبات الرقي باألداء والسلوكيات اإلدارية في عصر المعلومات 

 . وبناء القدرة التنافسية في تطوير العمل اإلداري 
 -: حدود الدراسة 

 -: أجريت الدراسة في إطار الحدود التالية   

 :الحدود الموضوعية  – ١

اقتصرت هذه الدراسة على معرفة مدى استخدام رؤساء ومـديري إدارات          
جامعة بمكة المكرمة أم القرى وموظفيها اإلنترنت في تطوير المهام اإلدارية وذلـك  

دور خدمة اإلنترنت في التطوير اإلداري ، وتحديـد  من خالل معرفة مدى تفعيلهم ل
معوقات وسلبيات وإيجابيات تفعـيلهم لتلـك الخدمـة ، وتقـديم أهـم التوصـيات       
والمقترحات لالستفادة منها في مجال تطـوير العمـل اإلداري بجامعـة أم القـرى     

الدراسة هـم جميـع رؤسـاء إدارات     مجتمعباستخدام اإلنترنت و تفعيل دوره ، و 
 .عة أم القرى وموظفين تلك اإلدارات جام



 

 : الحدود المكانية  – ٢ 

 ) .بنين وبنات ( اقتصرت هذه الدراسة على جامعة أم القرى      
اإلدارة العامة ، شؤون الموظفين، (   -:وقد اختارت الباحثة اإلدارات التالية 

 . الدراسة تطبيقل) ون المكتبات ، شؤون الطالبات عمادة القبول والتسجيل ، شؤ
 :الحدود الزمانية  – ٣

هـ ١٤٢٧/ ١٤٢٦طٌبقت هذه الدراسة في خالل الفصل الدراسي الثاني لعام 
 .م ٢٠٠٦الموافق 

  -: مصطلحات الدراسة 

 يقصد بها في هذه الدراسة   :تفعيل دور اإلنترنت 

 التعريف اإلجرائي

خدام تقنيـة  تلك الجهود التخطيطية والتنفيذية التي تهدف إلى تحسين اسـت " 
 " . المعلومات لتحقيق الهدف من وجودها على أكمل وجه 

 : اإلنترنت 

وسيلة تواصـل  "  اإلنترنت على انه  عبارة عن ) م  ١٩٩٧( يعرف عمر 
عبر الكمبيوترات في جميع أنحاء العالم ، وله برتوكوالت خاصـة لـربط شـبكات    

 "  . تسهل التخاطب معها  الكمبيوتر مع بعضها ولالتصال بها من أي مكان ولها لغة
مجموعة من الشبكات العالمية المتصـلة  " بأنها ) م  ٢٠٠٢( ويعرفها الشرهان     

لتشكل مجموعة مـن الشـبكات   )  TCP/ IP( بعضها ببعض وفق برتوكول معين 
 " العالمية الضخمة التي تنقل عن طريقها المعلومات الهائلة 



 

 -:التعريف اإلجرائي 

داخل جامعة أم  –مرتبطة معاً بشبكة داخلية  واسيبزة الحهي سلسلة من أجه
 –تتشارك في البرمجيات والبيانات نفسها ،  ومرتبطة بشـبكة خارجيـة    -القرى 

تشارك أيضا في البرمجيات والبيانـات   –وزارة الخدمة المدنية والجامعات األخرى 
 .وتقدم خدماتها دون االلتزام بأوقات العمل الرسمي  

   :التطوير 

هو معيار يقيس الفعالية المتعلقة بقدرة المنشأة على االسـتجابة للمتطلبـات   
الحالية والمستقبلية، بحيث كلما كانت المنشـأة قـادرة علـى مقابلـة المتطلبـات       

 ) ٨٨، ص م١٩٩٣البرعي، التويجري، . (واالحتياجات المتزايدة كلما كانت فعالة
 التعريف اإلجرائي 

ريا وذلك من خالل استخدام تقنيات وأساليب حديثة في االرتقاء بالمؤسسة إدا
 . إنجاز العمل اإلداري وتحقيق هدف المؤسسة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسة

 :تمهيد 
تشير التكنولوجيا إلى كل ما يتصل بتطبيق نتائج العلوم والبحـوث العلميـة   

ة وتيسير سـبل الحيـاة لإلنسـان وتحقيـق     ومنتجات التقنية في حل المشاكل العملي
 .    رفاهيته

إن التقدم التقني الملحوظ الذي يتميز به العصر الحالي وبخاصة فـي علـم   
شبكات و اإلنترنت وضع الكثير من التحديات أمام مؤسسات التعليم العالي لتطوير ال

العلمـي   أسلوب وطبيعة النظم اإلدارية والتعليمية فيها ، بما يـتالئم مـع التطـور   
والتقني، كما ُألقي على األجهزة اإلدارية في الجامعـات مسـؤولية مواكبـة هـذه     
التطورات ، حتى تستطيع هذه األجهزة تقديم الدعم المالئم إلى األجهزة األكاديميـة  
. لتتمكن هذه من القيام بمسؤولياتها األكاديمية واإلدارية على أحدث الطرق والوسائل

البت جامعاتها وكلياتها الجامعية بتغيير أسلوب اإلدارة فيهـا  والمجتمعات المتقدمة ط
في تحسين  قنيةمن األسلوب التقليدي إلى األسلوب المعتمد على التقنية واستعمال الت

العملية اإلدارية ، ودمج التقنية بالطرق التقليدية لإلدارة ، والتخطيط إلحالل التقنيـة  
 .في العمل 
المتقدمة تتسابق في استخدام تقنية المعلومـات  أن جامعات الدول  نجد اآلنو

في مؤسساتها ، سواء إلدارة التعليم أو لألعمال اإلدارية بتوفير خدمات أكثر شموالً 
وتوسعاً في استخدام شبكة اإلنترنـت  فـبعض الجامعـات األسـترالية والكنديـة،      

البعـد   :استطاعت باستخدام اإلنترنت التغلب على كثير من السلبيات لـديها مثـل   
،  ٢٩٣م ، ص ١٩٩٨العقال وبـدر ،  ( الجغرافي ، وربط الكليات بالحرم الجامعي 

 ) .ص ٤٢٤م ، ١٩٩٨أبا الخيل 



 

إن النجاح في استخدام إمكانيات اإلنترنت سوف ينقل طرق إدارة مؤسسـات  
التعليم العالي من المستوى التقليدي الجامد إلى مستوى تقني عـالمي الـذي يتميـز    

تمر ، إال أن استخدام اإلنترنت يحتاج إلى معرفة اإلمكانيـات الهائلـة   بالتطور المس
المتاحة عليه ، وكذلك التعرف على الخبرات والمعلومات المتـوفرة علـى شـبكة    
االنترنت فيما يخص إدارة التعليم العالي ، وأيضاً معرفة الخبرات اإلداريـة التـي   

فاءة طرق إدارتها لمؤسسـاتها  تستخدمها جامعات الدول المتقدمة في تحسين ورفع ك
 )  . ٥م ، ص٢٠٠٣عمر ، .( العلمية 

ولتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي تشير خطة التنمية السـابعة للمملكـة   
 : إلى أن) ٣١١:٣١٠هـ، ص ١٤٢٠:١٤٢٥وزارة التخطيط، (العربية السعودية 

ر وتـوطين  االهتمام بالعلوم والتقنية والمعلوماتية ، وتشجيع البحث والتطوي"
التقنية، وبناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية قادرة على االبتكار والتجديد ونشر التقنية 

 ) . ٣١٠ص " ( وتطويعها
إنشاء نظام معلومات ضمن شبكات فرعية ترتبط بنظام المعلومات الوطني " 

 ) . ٣١١ص " ( المتكامل ، وكذلك نشر تقنية وخدمات المعلوماتية في المجتمع 
على ضرورة وضع خطة من قبل )  ٢٦:  ٢٥ص: م ١٩٩٨( د الهابس ويؤك

الجامعات الستخدام اإلنترنت وتدريب الموظفين وأعضـاء هيئـة التـدريس علـى     
استخدام االنترنت في اإلدارة والبحث العلمي وطرق التدريس ، وإعادة النظر فـي  

لـيم العـالي   سياسة الجامعات وأهدافها من حيث إمكانية تطبيق اإلنترنت فـي التع 
 .ووضع الخطط والدراسات لهذا األمر 



 

 : االنترنت: المبحث األول 
 تعريف شبكة االنترنت 

إحدى التطورات التقنيـة  شبكة اإلنترنت أو الشبكة الدولية للمعلومات ، هي 
جمعت بين الحاسبات اآللية واالتصاالت ، و هي شبكة عالمية تـربط   الكبرى والتي

سيب المختلفة األنواع في العالم ، ولها تسـميات متعـددة ،   عدد من الشبكات والحوا
 WIDEفهي تسمى اختصاراً بالشبكة ، ومن ناحية التقنية تسمى شبكة واسعة النطاق 

AREA NETWORK  ألنهـا تـربط   " طريق المعلومات السريع " كما تسمى شبكة
السـيد  . (فـات  ماليين المستخدمين وتوفر لهم إمكانية تبادل األفكار والرسائل والمل

 ) .١٣م،ص١٩٩٩، سيمبسون٢٤م ، ص٢٠٠٠
 .وقد تناول تعريفها عدد من الكتاب والباحثين 

عبارة عن خطوط اتصال تلف الكرة األرضية من " بأنها " سمبسون " عرفها 
ــوترات    ــين الكمبي ــين مالي ــق االتصــال ب ــوم بتحقي ــات  وتق ــع الجه  " جمي

 ).١٣م، ص١٩٩٩(
ات ، ثمرة نتجت عن تالحم ثالث ثورات كونية ويعتبر اإلنترنت شبكة الشبك

 -:هي
 ).الحواسيب( ثورة االتصاالت ، وثورة المعلومات ، وثورة التقنية الحديثة 

بأنهـا مجموعـة مـن آالف    ) "م ٢٠٠١السالمي وآخـرون ،  ( وقد عرفها 
الشبكات المحلية والوطنية واإلقليمية عالية السرعة منتشرة في أنحاء العالم ومرتبطة 

 " .بعض بخطوط الكيبل والهواتف أو من خالل األقمار الصناعية بعضها ب
شـبكة  : " وعرفها القائمون على سلسة السنابل المختصة باالنترنـت بأنهـا  

معلومات تتكون من عدد هائل من الحواسيب مختلفة األنواع واألحجام والمنتشـرة  
ويتم الـربط  .  العمالقةحول العالم بدءاً من الحواسيب الشخصية وانتهاء بالحواسيب 



 

 (TCP/IP)  -بينهما من خالل بروتوكول التحكم باإلرسال وبروتوكـول االنترنـت  
(Transsion Control Protocol/ Internet Protocol)     مما ينتج عنه قاعـدة بيانـات

 ).١٢٣، ص ٢٠٠٠السنابل، " (ضخمة لخدمة المستخدم 
داخليـة تسـتخدم فـي     هي شبكة) "م ١٩٩٧طلبة وزمالؤه ، ( وقد عرفها 

الشركات، وتتيح هذه الشبكة للمشتركين بها الوصول إلى كتيبـات العمـل ودليـل    
الهاتف، ويمكن أن تتضمن قواعد بيانات وخدمات الفيـديو، ومجموعـة خـدمات    

 " .خاصة، ووسائط متعددة 

 -:مراحل تطور شبكة اإلنترنت

الم االتصـاالت  ضح وثروة كبيرة في عأكان لظهور شبكة اإلنترنت تأثير و
وتبادل المعلومات الهائلة على مستوى العالم ، وكان لهذا الظهور تطور متراكم لهذه 
المعلومات والحقائق منذ تسجيلها أو رصدها وحتى اآلن ، بكل ما تحويه من خدمات 
عظيمة في مجال االتصال والتوصل مع العالم بأسره ، والذي أصبح مـن مفرداتـه   

وذلك بفضـل هـذا الشـيء الجديـد     )) رية الكونية الصغيرةالق(( الجديدة مصطلح 
 .والمتجدد باستمرار والذي يسمى اإلنترنت 

وقد بدأت األصول األولى لشبكة اإلنترنت منذ ظهور الحرب البـاردة بـين   
المعسكرين الغربي بقيادة الواليات المتحدة األمريكيـة والشـرقي بقيـادة اإلتحـاد     

 .السوفيتي سابقاً 
بعد غزو روسيا للفضاء وبدء سباق التسـلح   اإلنترنتناء شبكة وقد تطور ب

بدراسة وإيجاد وسائل لضمان  randالنووي كلفت السلطات األمريكية شركة تدعى 
استمرارية االتصال بين السلطات األمريكية في حالة نشوب حرب نووية وانتهـت  

 ) ٦١، صم٢٠٠٣سعادة وآخرون، .( الدراسة إلى وجوب بناء شركة ال مركزية 



 

واتجهت الحكومة األمريكية إلى تطوير أبحاثها الخاصة في مجال الـدفاع ،  
) وكالة مشروعات البحث المتقدمـة ( عن طريق تأسيس وكالة قومية أمريكية أسمتها

 Advanced Research Projects) وهي اختصـار  (ARPA)المعروفة اختصاراً بـ 

Administration) . 
الدفاع األمريكية مشروع هذه الشبكة وأسـمتها  م نفذت وزارة ١٩٦٢في عام 

ADVANCED RESEARCH AGENCY ARPANET ،   حيث بدأ مجموعـة مـن
العلماء في إجراء أبحاثهم إلنشاء شبكة كمبيوتر عمالقه كان الهدف من تأسيسها في 

 )٢٣م ، ص ٢٠٠٣عمر ، . ( ذلك الوقت خدمة أهداف عسكريه بحتة 
ء األبحاث األمريكيون من خالل وكالـة  ميالدي تمكن علما ١٩٦٩وفي عام 

(ARPA)    التابعة لوزارة الدفاع األمريكية من االتصال ببعضهم من خـالل شـبكة
 .اختباريه من أربعة حواسيب

وكان الهدف الرئيس من هذه الشبكة يتمثل في خدمة الصـناعات العسـكرية   
 . األمريكية من أجل تبادل المعلومات العسكرية السرية

حتى وصلت  (ARPA NET)ميالدي تطورت شبكة أربانت ١٩٧١وفي عام 
 .(MIT)إلى عشرين موقعاً من بينها جامعة هارفارد ومعهد مساشوستس للتكنولوجيا 

وبعد نهاية الحرب الباردة بين الواليات المتحدة وروسيا بدأت الشـبكة تقـدم   
كز أبحاث جامعة ومر ٧٢م تم توصيل ١٩٧٢خدماتها التعليمية واألكاديمية،وفي عام 

على تلك الشبكة ، وكانت أهداف هذه الشبكة ترتكز على إمكانية تبادل المعلومـات  
م، ص  ١٩٩٨عبـد الوهـاب ،   .   (كاألبحاث في ما بين العلماء في أنحاء البالد 

 )  ٣٠٦م ، ص  ١٩٩٨، البغدادي ،  ١٩م ، ص٢٠٠٠، السيد ٢٢:٣٢



 

الكـرة األرضـية   للخارج ليعم كـل   ARPANETنت ولقد نما برنامج أربا
وأصبح يعرف باإلنترنت والذي هوا اليوم مجموعة من شبكات الكمبيوتر مربوطـه  

 . ) ١٩٩٥.AIKAT(مع بعضها حول العالم في شكل قرية كونية 

التي ابتكرتهـا   E-MAILم ظهرت خدمة البريد اإللكتروني ١٩٧٢وفي عام 
ية بين الناس عبـر  التي تعتمد على برنامج إلرسال الرسائل اإللكترون BBNشركة 

 .شبكة ال مركزية 
 .كشبكة ميالدي تبنت الحكومة األمريكية رسميا شبكة أربانت١٩٧٢وفي عام 
وشـهدت  موقعاً ، ) ٦٢(ميالدي توسعت الشبكة كي تغطي  ١٩٧٤وفي عام 

م انقسمت إلـى شـبكتين ، األولـى    ١٩٨٣األربانت العديد من التطورات ففي عام 
NilNet ي العسكرية ، واألخـرى واقتصرت على النواحArpanet      الجديـدة التـي

اقتصرت على النواحي المدنية ، وظلت إمكانية تبادل المعلومـات بـين الشـبكتين    
 م ، ٢٠٠٠السـيد  . ( متاحة، وعرف هذا االتصال بعـد ذلـك باسـم اإلنترنـت     

 ) .م١٩٩٨البغدادي 
 CS)مثل شبكة  (ARPA NET)ربانت أوظهرت شبكات أخرى بجانب شبكة 

NET) وهي اختصار لثالث كلمات وهي :(Computer Science Network)    والتـي
وكانـت ألهـداف علميـة     (Bit Net)ميالدي وكذالك شبكة ) ١٩٨٩( توقفت عام 

 .وتعليمية من خالل االتصاالت الدولية 
ميالدي انتشرت الشبكة إلى أكثر من مائتي موقـع ، وقـد    ١٩٨١وفي عام 

 .ب التي تستعمل أنظمة تشغيل مختلفة إلى الشبكة انضمت المزيد من الحواسي
ومن العوامل التي ساعدت على ظهور شبكة اإلنترنت وانتشارها بسرعة هو 
انتشار الحاسوب وزيادة استخداماته ودخوله في ميادين الحيـاة كافـة ، وظهـور    
ة الشبكات العامة والمحلية ، وأدى توفر كل من البيئة المناسبة لالتصاالت المتطـور 



 

وخاصة األقمار الصناعية ، وربط هذه الشبكات معاً لتبادل المعلومـات والبيانـات   
بأشكالها المختلفة ، وكما أدى التوسع في خدمات الهاتف ، إلى المساعدة في تطوير 

 ) ٦٢م ، ص٢٠٠٣سعادة و آخرون ، . ( خدمة االنترنت بشكل كبير

 :ملكية االنترنت

م وال سلطان عليها من أي شخص بل هـي  ال تملكها جهة في العال اإلنترنت
 ) . ٢٠م ، ص١٩٩٧ريان ( ملك للعالم أجمع 

نترنت هي حصيلة جهود وإسهامات مشتركة لعدد كبير مـن المنظمـات   واإل
والمؤسسات والمعاهد وهناك شركات رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومـات تقـوم   

 .  نترنتاإلبوضع معايير لألنظمة من أجهزة وبرمجيات تتوافق مع 

 :أهم استخدامات شبكة اإلنترنت

 :توجد مجموعة من االستخدامات المهمة وهي كاآلتي
 .الوصول إلى الكتيبات واإلجراءات  •

 .نشر صفحات شخصية  •

 .نشر عروض عمل محلية  •

 . تنقيح المستندات وتحسينها •

 . توصيل معلومات معينة إلى الموظفين  •

 .ة ، والتوقيت تخزين معلومات عن المواعيد ، والروزنام •

 .استخدام التقنية كوسيط للخدمة العامة  •

 ) ٨٧، ص م٢٠٠٣سعادة و آخرون ، ( . الوصول إلى قواعد البيانات  •



 

 . نتشار الواسع للحاسب اآللي وتطبيقاته أسباب اإل

على مدى السنوات األخيرة طرأ تغيير في دور الحاسب اآللي وتأثيره علـى  
الحاسب اآللي كعامل مسـاعد علـى إدخـال وحفـظ     المجتمعات ، فقد بدأ استخدام 

المعلومات واسترجاعها ، ولكن مع مرور الوقت تم إدخال نظام الحاسب اآللي فـي  
الحاسب جزءاً ال يتجـزأ   قنيةكل األنشطة من أبسطها إلى أعقدها ، حيث أصبحت ت

عات من حياة اإلنسان اليومية وأداة أساسية في جميع المجاالت واألنشطة في المجتم
 . دنية مال

 -: ويعود هذا االنتشار الواسع للحاسب اآللي وتطبيقاته إلى األسباب التالية 
االحتياج الفعلي للمجتمعات الحديثة في ضرورة السـيطرة علـى الكميـات     .١

الكبيرة للبيانات المتداولة والناتجة عن التقدم العلمي والصناعي الحديث مـن  
 . قبل هذه المجتمعات 

كبيرة التي يوفرها الحاسب اآللي المتمثلة في الطاقة التخزينيـة  اإلمكانات ال .٢
الكبيرة للبيانات وسرعة معالجتها وتحليلها وتحويلها إلى معلومات ذات فائدة، 

 .وإمكانيات تبادل البيانات والقيام بالمعالجة عن بعد 

اإلمكانات والقدرات الخاصة بالحاسب اآللي التي جعلته عنصـراً ومطلبـاً    .٣
اً من أجل إنجاز األعمال بكفاءة وفاعلية ، كالسرعة والدقة ، واآلليـة  أساسي

والمرونة والمثابرة والسرية واإلنتاجية الهائلـة والتفاعـل مـع المسـتخدم     
 .وغيرها

ارتفاع مستوى قدرة التعامل مع الحاسب اآللي والرغبة في امتالكه نتيجـة   .٤
ـ  ن قبـل األفـراد أو   ازدياد الوعي بأهمية دوره في تأدية األعمال سواء م

 .المؤسسات أو المجتمع 



 

االستخدامات المتزايدة للحاسب اآللي في شتى مجـاالت العمـل واإلنتـاج     .٥
 . والترفيه في المجتمعات المدنية 

. تنمية الموارد المعلوماتية في للمجتمع من خالل قواعد وبنوك المعلومـات  .٦
 ) م١٩٨٥برهان، (

دى إلى انخفاض تكلفة تأمينـه ممـا   تدني أسعار الحاسب اآللي األمر الذي أ .٧
عبداهللا بن عبد العزيز  مشروع الملك. (جعله متاح االستخدام من قبل الجميع

  )في تأمين الكمبيوترات آل سعود

 :أنواع الحواسيب

 :الحواسيب الصغيرة جداً أو الشخصية -١

 النوع البسيط    -أ
 .النوع المتقدم -ب

 :ها الزمني كاآلتيويمكن تقسيم الحواسيب الشخصية حسب تطور
وهو أول أنواع األجهزة التي ظهرت في ): XT(الحاسوب الشخصي العادي  •

ات من القرن العشرين، ويعتمد على المعالج المصغر المعروف يأوائل السبعين
 ).Intel(بـ 

حيث ظهر المعالج الجديد فـي منتصـف   : (AT)الحاسوب الشخصي المتقدم  •
تاز بسرعة أكبر وقـدرة أوسـع علـى    الثمانينات من القرن العشرين ، ويم

 )م ٢٠٠٣سعادة و آخرون ، .( التعامل مع المعلومات

 (Minicomputers)الحواسيب الصغيرة -٢

 : (Large Computers)الحواسيب الكبيرة -٣

وهي حواسيب كبيرة الحجم ، وذات سرعة عالية، وذاكـرة كبيـرة جـداً ،    
لي الـثمن ويسـتخدم فـي    ويستخدمها أفراد كثيرون في آن واحد ، وهذا النوع غا

 .الوزارات والجامعات والشركات الكبيرة



 

 : (Super Computers)الحواسيب العمالقة  -٤

وهي حواسيب خاصة وذات سرعة هائلة وقدرات عالية جداً ، وغالية الثمن، 
وسرعة تداول البيانات فيها تقاس بالميكروثانية ، وتستخدم عادة في األبحاث العلمية 

 ).١٩٩٤مطر والزغبي، . ( حاث الفضاء الضخمة مثل أب

 :متطلبات شبكة اإلنترنت 

 :األجهزة  -١

بحيث تكون مواصفات مناسبة ومتطورة من حيث الذاكرة ، والقـدرة علـى     
بطاقـات صـورة   : معالجة البيانات بسرعة ، واحتوائها على إضافات مناسبة مثل 

 .وسماعات وصوت وبطاقات فيديو وشاشات عالية الجودة
 :مج المناسبةالبرا -٢

مثل المستعرض لمحتويات الشبكة ، وبرامج تزويـد الشـبكة بالمعلومـات    
 .بصورة جيدة باإلضافة إلى البرامج الخاصة باإلنترنت

 :برنامج حماية الشبكة  -٣

يستخدم هذا البرنامج لعزل الشبكة الداخلية عن المستخدمين غير المسـموح    
اصة بالشركة التي تستخدمها ، ويسمى لهم استخدامها واإلطالع على المعلومات الخ

، وهو برنامج خاصة بهذه الشبكة لحمايـة    (Fire Wall))جدار النار(هذا البرنامج 
 .المعلومات

 :البرمجة المستخدمة  -٤

 .تستخدم الشبكة بعض البرامج المستخدمة في شبكة اإلنترنت لتطويرها  
 :أركان إدارة الشبكة  -٥

درجة عالية مـن الكفـاءة    رة الشبكة علىحيث يجب أن يكون من يقوم بإدا  
، سواء ما يتعلق منها ببرمجة صفحات ، أو كتابة لغة ، أو القائمين علـى  واإلعداد

 .تزويد الشبكة بالمعلومات والبيانات



 

 :ميزانية شبكة اإلنترنت  -٦

: وذلك من حيث وضع ميزانية مسبقة مالئمة لجميع التكاليف التـي تشـمل    
وظفين ، والتشييد أو البناء ، والتطبيق أو التنفيذ ، والتدريب أو المتطلبات المهنية للم

 ) .١٩٩٨دايسون، . (التمرين واإلدارة ، وغيرها من األمور
 :  net workالشبكات 

شبكة االتصاالت عبارة عن دوائر اتصال متصلة ببعضها من خالل مقاسـم  
قـد خصصـت هـذه    ، وت ونوعية الخدمات المراد تقديمهامعينة تعتمد على متطلبا

، وقد أصبحت شبكات االتصال فـي عـالم   والمقاسم لنقل البيانات والصورة الدوائر
 . بكافــة صــورها وأشــكالها اليــوم شــريان الحيــاة لكونهــا تنقــل المعلومــة

 ) . ١٥، ص هـ١٤١٦العبيد، (
وتتألف الشبكة من جهازين أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر المتصلة ببعضـها  

الطابعـات ، والماسـحات   (  بالت ، باإلضافة إلى الطرفيات مثلبواسطة الكا اًبعض
، كما تقوم الشبكة بعمليـة تحويـل للبيانـات    وقنوات اإلدخال واإلخراج ،الضوئية

شبكة أو أي شبكات أخرى متصـلة  والمعلومات والرسائل بين الحاسبات المتصلة بال
 )٣٠٩م، ص١٩٩٨البغدادي، . (بها

 : تقوم بعملها تحتاج إلى ثالث وحدات هي وبناء على ذلك فإن أي شبكة ل
  sending unit وحدة اإلرسال 

إلى الحاسبات األخرى داخل وهي المسؤولة عن إرسال البيانات والمعلومات 
 . الشبكة

  Receiving unitوحدة االستقبال 

عن استقبال البيانات والمعلومات والرسائل مـن حاسـبات    ، وهي المسؤولة
عبـد الهـادي،   . (الشبكة أو الشبكات المتصلة بنفس الشبكة وطرفيات أخرى داخل

 ) ٣٠م، ص ١٩٩٦



 

  Transmission unitوحدة التحويل 

وهي المسؤولة عن تحويل البيانات والمعلومات من وإلى الحاسبات المتصلة 
 .          مـرتبط بخـط التليفـون    Modem بالشبكة من خالل جهاز يطلق عليه المـودم  

 )  ٣٠٩م، ص ١٩٩٨البغدادي ( 
 -:تصنيف الشبكات

 : تصنيف الشبكات بناء على عالقة األنظمة ببعضها  -١

 :  Peer to peer: شبكة نقطة إلى نقطة 

في هذا النوع من الشبكات يتم ربط أجهزة الكمبيوتر الموزعة داخل الشركة 
 كما يمكنه التعامل مع البيانات. بحيث يستطيع كل جهاز االتصال باألجهزة األخرى 

 ) م  ٢٠٠٠السيد . ( والبرامج الموجودة على تلك األجهزة 
 : تصنيف الشبكات بناء على النطاق الجغرافي  -٢
 .LAN  (Local Area Network( الشبكة المحلية   •
 . MAN (Metropolitan Area Network(وشبكة المدينة  •
 .WAN  (Wide Area Network( والشبكة الواسعة المدى •

احة جغرافية واسعة قد تمتد إلى مدينة أخرى أو قطـر  هي شبكات تخدم مس  
، ويتم الربط بينهما من خالل خطوط الهاتف أو بواسطة القمر الصـناعي أو  مجاور

المايكروويف ، والشبكات الواسعة المدى تمد المستخدمين في المناطق البعيدة بنفس 
 .   LANالمعلومات والخدمات التي يحصـل عليهـا مسـتخدمو الشـبكة المحليـة      

 ) . ١٨م ، ص ٢٠٠٠السيد (



 

 -:مزايا الشبكات

تتيح الشبكات المشاركة في المعلومات مع أجهزة الكمبيوتر األخرى المتصلة  •
 .بالشبكة 

 .إمكانية المشاركة في الموارد من طابعات وماسحات وملفات  •

يتم إعداد البرامج مرة واحدة على قرص مشترك بحيث يمكن لجميع أجهـزة   •
 )١٥:١٤م، ص١٩٩٨لوي، . (لمتصلة بالكمبيوتر أن تستخدمه الكمبيوتر ا

 . سهولة االتصال بين األعضاء وتبادل المعلومات  •

 .ختصار في الوقت و الجهد والمال اإل •

 .تسهيل متابعة سير العمل وتنظيمه  •

 )٥٣٧م، ص٢٠٠٠الخليفي، . (تأمين التواصل الدائم بين الموظفين والعمالء •

 :إلنترنتتعريفات خاصة بمصطلحات ا

 : (E-mail) (Electronic Mail)البريد الكتروني -١

نظام إرسال الرسائل بين أجهزة الحاسوب المرتبطة إلكترونياً عبـر الشـبكة ،   
 .ويعتبر وسيلة لتبادل الملفات والصور التي تعتمد على إمكانيات الحواسيب 

 : (WWW) (World Wide Web) الشبكة العنكبوتية العالمية -٢

عـة من ماليين المواقع والصفحـات على الشبــكة ، تشـكل   هي مجمـو
معـاً شبـكة من المعلومات تتيح للمستـخدم أن يرى مناظر الرسوم والمعلومـات  
والمصادر المتنوعة ، ويمكن الوصول إليها من خالل مجموعة من روابط الـنص  

 )  ٧٥م ، ص٢٠٠٣سعادة و آخرون  . ( (Hyper Text)المتشعب



 

 :(Home Page)منزلية الصفحة ال -٣

هي صفحة البداية لموقع الشبكة ، وتحتوي على معلومـات خاصة ، وتصمم 
من جـانب أية جهة ترغب بوجـود موقع لهـا على اإلنترنت ، وتحتـوي علـى  

بط المتــصلة  جدول المحتويات الخاصة بالمـوقع، وتضم مجموعـة من الـروا 
 .(Index-HTMIL)سمى، وتخـزن عادة في ملف يمبـاشرة بمواقع أخرى

 :(Wep Page) صفحة ويب -٤

م الشبكة ، ويمكن من خاللـه  هي عبارة عن أي ملف فردي مخزن على مقد
صفحات النصوص وصور وأصوات ورسوم ثالثية األبعاد ولقطات  عدد منعرض 
اإلنترنت ، وتنشأ هذه الصـفحة باسـتعمال    على باألخرى جميعها مرتبطةفيديو، و
 . (HTMIL)رموز

 :(Modem) (Modulator, De modulator) لمودما-٥

وهو جهاز يقوم بتحويل البيانات الرقمية الصادرة من جهاز الحاسوب إلـى  
إشارات متناظرة بحيث الخطوط الهاتفية فهمها ومراجعتها ومعالجتها، وهـو مهـم   
إلجراء المكالمات الهاتفية عبر اإلنترنت، حيث يتيح االتصال بين أجهزة الحاسـوب  

خط هاتفي، ويسمى موائماً عكسياً ألنه يوائم بين اإلشارات التناظرية والرقمية  عبر
آخـرون،  السـالمي و (  .والعكس، ويتوفر المودم على شكل بطاقة داخل الحاسوب

 .)١٩٨:١٩٧م، ص٢٠٠١

 :خدمات شبكة اإلنترنت

 :خدمة البريد اإللكتروني -١

حاسوب إلى آخر  وهي الخدمة التي تشرف على إرسال واستقبال الرسائل من
اإلنترنت ، وتعد هذه الخدمة من أول الخدمات التي تم تطويرهـا علـى    داخل شبكة



 

شبكة اإلنترنت، كما تعد من أهم الخدمات المرتبطة باالتصـال الشخصـي وأبـرز    
 .العمليات على الشبكة

وتستخدم هذه الخدمة في االتصال بين األشخاص بسرعة فائقة مهما كانـت  
ة بينهم، ويمكن من خالل خدمة البريد اإللكتروني إرسال رسائل أو المسافات الفاصل

بشكل مباشر إلى أي شخص فـي   معلومات أو ملفات أو صور أو جداول الكترونية
 )  ٩١م ص٢٠٠٣سعادة و آخرون ،. (أي مكان

 :مزايا البريد اإللكتروني

وعها سواء يعتبر وسيلة ناجحة جداً إلرسال واستقبال الرسائل البريدية على تن  
كما يعتبر البريد اإللكتروني أداة ربـط  . كانت مرئية أو المسموعة في وقت واحد 

بين المستخدم ومجموعة المستخدمين اآلخرين الذين يجمعهم اهتمام مشترك لتبـادل  
 )٥٤ص ،٢٠٠٠السنابل، . (المعلومات واآلراء واألفكار

 :بالمزايا المهمة اآلتية باإلضافة إلى ما سبق، فإن البريد اإللكتروني يتمتع  
فرسالة البريد اإللكتروني تصل خالل ثوان ودقائق معدودة لصاحبها : السرعة .١

 .أقصىأو خالل ساعة كحد 
) ٠.١(بايت هو )٧٥٠٠(حيث أن تكلفة الرسالة التي تحتوي على : قلة التكلفة .٢

 .قورن بنظام البريد العادي دوالر إذا ما

حيـث يـتم تبـادل الرسـائل البريديـة      : أن البريد اإللكتروني غير رسمي .٣
 .اإللكتروني على أساس االسم األول

حيث يمكن فحص صندوق البريد ألي : إن الزمان والمكان ليس لهما حساب .٤
 .شخص في أي وقت من اليوم، ومن أي مكان في العالم

حيث ال يقرأ الرسالة عبر البريـد  : السرية في الحفاظ على مضمون الرسائل .٥
 .صاحبها الحقيقي بسبب وجود رمز بريدي خاص لكل شخصاإللكتروني إال 



 

 .وذلك بسبب السرعة في إرسال واستقبال الرسائل: إمكانية العمل من بعيد .٦

وخاصة فـي مجـال   : إمكانية إرسال الرسالة نفسها إلى أكثر من جهة واحدة .٧
 )١١٥-١١٣م ، ص١٩٩٩حسين. (األعمال والتجارة والدعاية

 :آلية عمل البريد اإللكتروني

يكون لكل مشترك في اإلنترنت عنوان محدد أو معروف ، جزء منه يشـير    
إلى رمز لشيء معروف، بحيث يتضمن اسم المشترك واسم المقـدم ورمـز دولـة    

 .المشترك ويعرف بنوع المقدم 
أما عن آلية بعث الرسالة فتتم بإرسالها أوالً على حاسوب شركة تقديم الخدمة   

جهازهم المركزي ، حتى يتم البحث عن عنوان  المرسل إليه فيتم تخزينها مؤقتاً في 
في دليل الشامل للعناوين حتى تجد العنوان المناسب ، ثم يتم إرسالها إلـى العنـوان   

لم يجد المزود العنوان وخاصـة إذا وجـد    أما إذا. المحدد بأسرع الطرق واقصرها
إلى عنوان المرسل مـرة  خطأ في كتابته أو كان مجهوالً ، فإن المزود يرد الرسالة 

 )  ٩٣م ، ص٢٠٠٣سعادة و آخرون ، . ( أخرى

 :خدمة بروتوكول نقل الملفات -٢

وهذه الخدمة تسمح بنقل الملفات من الحاسوب إلى آخر، بحيث يكـون مـن     
إلى الحاسوب الشخصي للمسـتخدم، وتسـمى هـذه العمليـة      (Host)حاسوب بعيد

(Downloading) صي للمستخدم إلى حاسوب آخـر  ، وقد تكون من الحاسوب الشخ
وتسمح هذه الخدمة كذلك بنقل الملفات من حاسوب بعيد . (Uploading)وتسمى هنا 

 )٢٥م ، ص١٩٩٧طلبة وزمالؤه ، ( .إلى حاسوب بعيد آخر

   - (Telnet)خدمة تلنت  -٣

وتعتبر هذه الخدمة من أقدم خدمات اإلنترنت وأكثرها استخداماً ، ويمكن من   
ة قراءة مقاالت أو كتب أو ممارسة بعض األلعاب مثل الشـطرنج  خالل هذه الخدم



 

وتقدم معظم الجامعات والمكتبات وهيئات البحث دخوالً مجانياً إلى خدماتها . وغيرها
ويشبه استخدام خدمة التلنت البحث في فهرس إحدى المكتبات . من خالل خدمة تلنت

 )٨٤، ص٢٠٠٠السنابل. (العامة

 ): Entrant( واإلنترانت )  Internet( الفرق بين اإلنترنت 

إن شبكة اإلنترنت هي شبكة خارجية وشبكة االنترانت هي شـبكة داخليـة   
 .لشركة معينة

هو عبارة عـن  "اإلنترانت ) م ١٩٩٧عمر ،  إحسان اهللا فدوى(  توقد عرف
شبكة اتصاالت داخل المؤسسة أو الشركة تستخدم التقنيات المتوفرة فـي اإلنترنـت   

 ).١٤٢ص" . (للقيام بأعمالها اليومية العالمية 
شبكة داخلية تـربط  " اإلنترانت بأنها ) م  ١٩٩٨عبد الوهاب ، ( كما عرف 

عدة مستخدمين باستخدام تقنية اإلنترنت والهدف الرئيسي لإلنترانت تسهيل التعـاون  
 )  ٦ص. ( داخل حدود المؤسسة 

لى الموظفين بدالً مـن  واإلنترانت تستعمل تقنية اإلنترنت لنشر المعلومات إ
استخدام الفاكس أو الهاتف أو الورق إليصال المعلومات بطريقة أسرع وأفضل من 
كل الطرق السابقة ، ويتميز اإلنترانت بالمرونة وسهولة االستخدام وإمكانية الدخول 

 . للخدمة على مدار الساعة 
شـركة  و إن ما تحتويه اإلنترانت من معلومات تقبع على أجهزة خاصـة بال 

محجوبة عن الجمهور بوسائط حماية ورقابة وأمن محكمة بواسطة ما يسمى بالحائط 
الناري وهي معلومات عن األعمال اليومية الفعلية التي تدور داخل الشركة والتـي  
تمكن الموظفين داخل الشركة وضـمن نظم اتــصال ورقابـة شـديدة اإلطـالع     

البريد اإللكتروني فيما بينهم وتحـديث   والتعامل مع هذه المعلومات ويمكنهم استخدام
سجالت الموظفين وأرقـام هـواتفهم وطبيعـة أعمــالهم والتسـجيل للـدورات       



 

، م١٩٩٧عمـر،  . (التدريبـيـة واإلطالع على األنظمة التشريعية الخاصة بعملهم
 ).١٤٣ص

  ):Extranet( واإلكسترانت )  Internet( الفرق بين اإلنترنت 
ل محلية تعمل بنفس طريقة عمل شـبكة اإلنترنـت   اإلكسترانت شبكة اتصا

العالمية وتربط العديد من الكمبيوترات ضمن مؤسستين أو أكثر من المؤسسات التي 
. تتعامل بنوع معين من التعامـالت االلكترونية أو غيرها من األعمال المشـتركة  

ـ كما إنها تسمح لعمـالئها من خارج المؤسسـة بالوصول  ي إلى بعض المصادر ف
شـبكة المحليـة   ، وهي تتيح للعاملين ضمن المؤسسة إمكانية استخــدام ال الشركة

، باإلضـافة إلى القدرة على الوصول إلى شبـكة اإلنتــرنت  للتواصل فيما بينهم
 )  ٢٩م ، ص  ٢٠٠٣عمر، . ( الخارجية 

 :التطوير اإلداري والتكنولوجيا : المبحث الثاني 

 : معنى التطوير اإلداري 

بمفهومه الواسـع اإلصــالح اإلداري   " على عدة عناصر فهو يعني يشتمل 
غييـر والتنميـة اإلداريـة    وتطوير وتعديل السياسات والنظم اإلدارية لتواكـب الت 

تنمية وتطوير التنظيم اإلداري وتحسين طرق وأساليب العمليـة  " ، ويعني "المطلوبة
إدخال استخدام اآلالت " أيضا ويعني " اإلدارية وذلك بإعادة تنظيم األجهزة اإلدارية 

والمعدات واألجهزة اإلدارية الحديثة بما في ذلك الحاسب اآللي لتحسـين أسـلوب   
 ".العمــل ورفــع الكفايــة اإلداريــة والفعـــالية االقتصــادية للتنظــيم اإلداري 

 ) .١٧٣هـ ، ص١٤٠٥السلوم ، ( 
تعـددة  عمليـة م " بأنه ) م ١٩٨٣( وقد عرف عبد الوهاب التطوير اإلداري 

ولهــا أبعـاد إنسـانية وفنيــة     .... الجوانب تشمل البشر والوسائل واألساليب 
 )ص٢٥٥" ( وتنظيمية واجتماعية وبيئية 



 

التحسين فـي  " إلى التطوير اإلداري على أنـه ) م١٩٨٦( العدوان  وينظر
جزيئات الجهاز اإلداري بالمعنى الميكانيكي أو الهيكلي ، وغالبا ما يركز اهتمامـه  

 ) .٧٨٦ص" ( ى البعد التقني والفني في الجهاز اإلداري عل
ية التطوير اإلداري ومنها مـا  األهداف من عمل) م١٩٨٨( وقد ذكر الطيب 

 -:يلي
تحديث وتطوير وتبسيط نظام العمل وأساليبه ، وتكييفها وتعديلها في ضـوء   -

المتغيرات الوظيفية بما يمكن من تحقيـق المرونـة الالزمـة ورفـع األداء     
خفض الهدر وابتكار النظام واألساليب األكثر كفاءة وفعالية فـي التخطـيط   و

 .والتنفيذ والمتابعة 
تنمية وإثراء الخبرة الوطنية في امتالك القدرة التقنية وتعلـم العمـل عليهـا     -

 .واالستفادة منها 

إنشاء نظام معلومات يتم من خالله تجميع وتبويب وحفظ كافـة المعلومـات    -
 .دارة في أدائها لمهامها  التي تساعد اإل

حفـز لرفـع   الإيجاد وتنمية نظام متكامل للحوافز لتشجيع الجهود الرائـدة و  -
 .ام الموارد ووضع حد لهدر الطاقاتمعدالت األداء المنخفضة وترشيد استخد

 ) ١٠-٧ص(

أن عملية التطوير اإلداري تمر بعدد من المراحل، ) م١٩٨٨(وقد ذكر عطية 
 :إذا لم تتم وفقا للمراحل التاليةتكتمل ويضعف احتمال نجاحها وأن هذه العملية ال 

 .اإلحساس بالحاجة للتطوير  .١

 .تحديد الحاجة للتطوير بدقة  .٢

 .وضع خطة للتطوير واختيار المدخل المناسب  .٣

 .تنفيذ خطة التطوير  .٤



 

 .تقويم نتائج التطوير  .٥

 تأثير التكنولوجيا على اإلدارة

، نجد أن التكنولوجيا قاسم يتخلـل  حدة إنتاجيةأي نظام إداري ألي و إذا تأملنا
ومن ثم فإن أي تطور تكنولـوجي يكـون لـه    . كل مكونات ذلك النظام ويؤثر فيه 

، وتأثير التكنولوجيا علـى  في كفاءة اإلدارة وإنتاجية العملانعكاس ومردود مباشر 
 -:ي بعض األمثلة على ذلك التأثيراإلدارة واسع وفيما يل

 .طرق اليدوية في العمل واستخدام األجهزة التقنية الحديثة عن ال ستغناءاال .١

 . تدريب األفراد بسرعة أكبر على متطلبات العمل  .٢

 .التمكن من إدارة أعمال ذات أحجام اكبر من المعتاد  .٣

إجراء عمليات التقويم المختلفة الالزمة لمتابعة وتحسـين العمـل اإلداري ،    .٤
 . خدام الحاسب اآللي وذلك باستخدام التقنيات المتاحة باست

 .وضع خطط وأبحاث كتطوير اإلدارة ، ووضع بدائل للطرق اإلدارية  .٥

 .متابعة األنظمة والقوانين والتعليمات بسرعة أكبر  .٦

 . سرعة األداء وتقصير الزمن وتقديم الخدمة في أي وقت   .٧

 .تصغير الحيز وتقصير المسافات  .٨

حالل أساليب ووسـائل حديثـة   االستغناء عن األساليب والوسائل القديمة ، وإ .٩
 .بديالً عنها

تطوير أساليب العمل ورفع مستويات األداء وتبسـيط اإلجـراءات وطـرق     .١٠
 ) ٤٣م، ص١٩٩٥السلمي ، . ( معالجة العمليات اإلدارية 



 

 -:التكنولوجيا اإلدارية

تعتبر التكنولوجيـا اإلدارية امتداد لعلم اإلدارة ، واإلدارة بحكـم طبيعتهـا   
انت لهـا دوما أساليبهـا ووسائلهـا في مواجهة المشكالت وحلها ، وما العمليـة ك

يتصل بهذه الوسـائل واألساليب مـن معـارف وعــلوم ، ولكنهــا أصـبحت      
م ، ١٩٨٦، النابـه،  مصطفى. (على فعـاليـة اإلدارة  تكنولوجيـا تقليديـة أثرت

 .)٢٠٢ص
م التكنولوجيـا   لقد قطعت الدول المتقدمة شوطاً كبيرا في مجــال اسـتخدا  

ومنها الحاسبات اآللية واالستفـادة من تطبيقاتهـا فـي شـتى المجــاالت لـذلك      
"  البيئـة المعلوماتيـة المعقـدة    " أصبـحت المجتمعات الحديثة تعيش فيمـا يسمى 

والتي من أهم مظاهرها ، كثرة المعلومـات المطلوب معالجتها وزيـادة االعتمـاد   
 ) . ١٢، ص١٩٨٥رهان ، ب( عليها في مختلف المجاالت 

وتسعى الدول النامية إلى استخدام إدارتها للتكنولوجيا ، وتعتبرها حاجة ملحة 
وهدفاً استراتيجياً تعمل من أجله على تطـوير هياكـل اإلدارة العامـة وأنظمتهـا     

 ) .٤٠٠م  ص١٩٩٤النمر وآخرون ، ( وإجراءاتها  
لوجيا الحاسبات اآلليـة  أن االنتشار الواسع لتكنو) م ١٩٨٥( ويوضح برهان 

 -: وتطبيقاتها يعود إلى سببين 
زيادة االحتياجات الفعلية للمجتمعات الحديثة إلى البيانــات الالزمـة إلدارة    .١

هذه المجتمعـات وتعدد هذه البيانات ، وتعقد مكوناتها نتيجة للتقـدم العلمـي    
 .وذلك للحصول على المعلومـات الالزمة منها بسرعة ودقة وفعالية 

اإلمكانات الكبيرة التي توفرها الحاسبات اآللية وتقنيات االتصـال الحديثـة    .٢
المتمثلة في الطاقة التخزينية الكبيرة ، وسرعة المعالجة ، وتبـادل البيانـات    



 

واستخدام شبكات الحاسب ، وكذلك تزويد مراكز اتخاذ القرارات في اإلدارة 
 ) . ١٥: ١١ص ( العامة بالمعلومات الالزمة لها 

يستلزم وجود إدارة علمية ذات إمكانــات حديثـة    قنيةإن نقل واستخدام الت
مـن   قنيـة ومتطورة  وكذلك يتطلب توفير البنية األساسية الالزمة الستخدام هذه الت

ـ  النمـر وآخـرون ،   ( ة الالزمـة  تعليم واتصاالت وتدريب ، وتوفير الكوادر الفني
 )   ٤٠٠م، ص١٩٩٤

لها فـي تحريـك عملهـا    ت كأداة فعالة موجهة تعتمد اإلدارة على المعلوما
التخطـيط  : ، ويظهر ذلك واضحا في كل وظيفة من وظـائف اإلدارة وتطوير نفسها

فكل من هذه الوظائف تعتمد . وفي التنظيم والتنسيـق واالتصـال والتقويم والمتابعة
 )٢٢٥، صم١٩٨٦، النابه، مصطفى. (رة على توفير المعلومـات الدقيقةبدرجة كبي
المعلومات والبيانات هي قلب العملية اإلدارية ، وهي جوهر عمـل القائـد   ف

اإلداري في المنظمة  وبقدر ما تكون هذه المعلومات دقيقة وصحيحة ، بقـدر مـا   
تكون قرارات المديـر فعالة ، ودقة وصحة البيانات ال تعتمد فقـط علـى تـوفر    

حصول على هذه البيانــات  األجهزة و اآلالت والتنظيم ، بل تعتمد على كيفيـة ال
والمعلومات وعلى مدى تعـاون جميـع مـوظفي اإلدارة وتبــادلهم للمعلومـات     

 )   ٣٧٢م ، ص  ١٩٩٤النمر وآخرون ، . ( والبيانات األساسية الالزمة 

" إن عملية اتخاذ القرارات هي نواة اإلدارة ، وعملية اتخاذ القـرارات هـي   
ل مختلفة ، وهذا االختيـار يـتم بعـد دراسـة    عملية اختيار بديل من بين عدة بدائ

والمدير يقوم باتخاذ قرارات يومية تشمل "  موسعة وتحليلية لكـل جوانب المشكلة 
كل مجاالت العملية اإلدارية من تخطيط وتنظيم ومراقـبة ومتابعة ، لـذا يتصـف   

الوقت  على أنه منفذ للقـرارات في رجل اإلدارة التعليمية بأنه صانع قرار ، فضالً
تضمن سلسلة من القرارات التـي  ينفسه ، فكل نشاط من األنشطة اإلدارية التعليمية 

 )م١٩٨٥عالقي، ( ، )م ١٩٩٦أحمد، .  ( ائف اإلدارية بالوظ وثيقاً اًرتباطإترتبط 



 

أن نجاح عملية اتخـاذ القـرار يتطلـب تـوفر    ) م ١٩٨٥(ويوضح برهان 
والمستخلصة من معالجة كمية كبيـرة  المعلومـات الموضوعية الصحيحة والدقيقة 

 )  ١٤ص. ( من البيانات 
أن ) م ١٩٩٦( ومما يوضح أهمية القرارات في كيان المنظمات يذكر أحمـد  

المعيار األساسي لتقويم منظمة ما ، يتمثل في نوعية القرارات التي تتخـذها هـذه   
نفيذ ومن هنـا  المنظمة ، فضالً عن الكفاءة التي توضع بها هذه القرارات موضع الت

كان اهتمام المنظمات اإلدارية الحديثة بعملية صنع القـرارات بصـورة رشيــدة    
ومعقولة عن طريق استخدام المنهج العلمي ، بعد أن كان القرار فـي المنظمــات   
اإلدارية القديمة يعتمد على قدرات األفراد الشخصية ومهاراتهم في التصـرف فـي   

 )  ١٧٨ص.  ( المواقف المختلفة 
إلى أن الطريقة العلمية في اتخـاذ القـرارات   ) م ١٩٩٤( ويشير مصطفى 

لذلك تلجـأ المنظمـات  ) . تحليل النظم ( تعتمد على المنهج العلمي المعروف باسم 
الكبيرة إلى وسائل علمية ثابتة لجمـع المعلومات وتصـنيفها وتحليلهـا وتقـديمها    

ي اتخاذ القرارات عـن طريـق   للمديرين عند الحاجـة ، فالحاسب يساعد المدير ف
.        تحليـل هذه المعلومـات وتحديد البدائل والمقارنـة بينها ثـم اختيـار األفضـل    

 )  ١٣٨م ص ١٩٨٥عالقي ( 
بأن نظـام إدارة المعلومـات لعمليـة اتخـاذ     ) هـ١٤٠٥( وقد ذكر السلوم 

ومـدارة بطريقـة   القرارات تؤثر فيها إيجاباً أو سلباً ، فإذا كانت المعلومات متوفرة 
منظمة ، فإنها من الوسائل المساعدة التخاذ قرارات رشيدة ، وإذا كانت المعلومـات  
غير متوفرة ولكن ال تدار بطريقة علمية منظمة ، ويصعب الحصول عليها وتوفيرها 
وقت اتخاذ القرارات ، فإن معنى ذلك أن القرارات سوف تكون متـأثرة سلبياً بذلك 

 )٩٧ص. (بسبب سوء إدارتها  النقص في المعلومات
 



 

 -:)١٧٣م، ص١٩٩٦أحمد، ( ما ذكرها وتوجد تصنيفات عديدة للقرارات ك

 : وزمالئه  Simon هاربارت سايمونتصنيف  -١

 -:قسم كونتز وزمالئه القرارات إلى نوعين هما 
القرارات المبرمجة تشير إلى القرارات المخططة سلفاً والتي تتفاعل مـع أي   .١

مثل قرارات التعيين والتوظيف واإلجازات ، حيث توضح سلفاً  مشكلة سلفاً ،
اإلجراءات الخاصة بكل حالة من الحاالت المذكورة من واقع اللوائح المعمول 

 .بها في مجال شؤون العاملين 
متكررة الحدوث ، أو التي المبرمجة فهي تلك القرارات غير الالقرارات غير  .٢

لمواقف غير المحدودة أو غير المألوفـة  تعالج مشاكل جديدة  أو تتعامل مع ا
استحداث منهج جديـد ، تجريـب بنيـة    : مثل القرارات اإلستراتيجية مثال 
 .تعليمية جديدة والتوسع في التعليم 

 : تفرع إلى ثالث أنواع من القراراتوي: Ansoffتصنيف أنسوف  -٢

المحيطـة   يان المنظمة والبيئةوهي القرارات المتعلقة بك: إدارية إستراتيجية .١
 .بها

لهيكـل التنظيمـي وتفـويض    وهي القرارات المتعلقـة با : إدارية تنظيميـة .٢
 .الصالحيات

الداخلي لمصادر المنظمـة  وهي القرارات المتعلقة بالتوزيع : إدارية عمليـة .٣
  )م  ٢٠٠٣، فدوى عمر (  .المختلفة

 :التطوير اإلداري والعمل إلكترونياً

، ت إلى تنفيذ األعمال بكفاءة أفضلالمجااليرمي العمل إلكترونياً في مختلف 
لكن معيار . ديدة للعمل واإلنتاج في المستقبلوفتح آفاق ج جودوتقديم النتائج بنوعية أ



 

نجاح العمل إلكترونياً وتحقيقه لالنتشار الذي ينشده هو مستوى أمن المعلومات الذي 
 .بالنسبة إلى التطبيقات الحساسة يمكن أن يقدمه ، خصوصاً

مجرد أفكـار ونظريــات مطروحـة للحـوار     لكترونييعد العمل اإل ولم
، بل بات حقيقة واقعة بدأت تنتشر وتتوسع فـي  والحتمـاالت التطبيق في المستقبل

موجود في التعامالت الحكومية ويطلـق عليهـا    كترونياإلل، فالعمل االتشتى المج
، و فـي  اإللكترونيـة  يطلق عليها التجـارةالحكومة اإللكترونية، وفي التجـارة و

، والنشـر والخـدمات   لتعليم واإلدارة والخدمات الصحية، والخـدمات اإلعالميـة  ا
المصرفية وغيرها من مجاالت أضــافت الصـفة اإللكترونيـة فـي تعامالتهـا      

بكة الشبكات ومعامالتها عبر شبـكـات المعلومات الخاصة والعامة وعلى رأسها ش
 ))اإلنترنت(( الدولية 

التحول الذي نشهده نحو العمل (بأن ).  ٣٠٩، ص م٢٠٠١بكري، (فقد ذكر 
لكتروني لم يأت من فراغ بل جاء بسبب ما يعطيه هذا العمل من فوائد تؤدي إلى اإل

رفع كفاءة أداء األعمـال المختلفة وإلى تحسين نوعيتهـا وتعزيـز التكامـل مـع     
 .)فتح آفاق جديدة للعمل واإلنتاجاآلخرين ، و

ينطلق فـي   اإللكترونيالتي  يمكن أن تطرح حول العمل  ئلةألسولعل أول ا
" أنه )  ٤١:٤٠م ، ص ٢٠٠١بكري ، (الكيفية التي يمكن أن يتم به العمل فقد ذكر 

ينطلق من الخصائص األساسيـة  اإللكترونيفي إطـار التطور فإن جوهر العمـل 
معلومات بكميات ال) تخزين ( الثالث لتقنيات المعلوماتيـة وتشمـل هذه الخصائص 

كبيرة ضمن حجوم صغيرة  ، مما يساعد على تحويل الملفات الورقية الكبيرة الحجم 
إلى ملفات إلكترونية تخزن في وسائل تخزين إلكترونية صغيرة الحجم وتسـتوعب  

المعلومـات المخزنـة   ) نقـل  ( ، وتتضمن هذه الخصـائص أيضـاً   " الكثير منها 
لكترونية بسرعة كبيرة بين أماكن مختلفة قد تقع في صال إإلكترونيـاً  عبر وسائل ات

كمـا  . إطار محلي ، وضمن مبنى واحـد ، أو قد تتباعد لتقع في قـارات مختلفة 



 

طبقـاً   تشمل هذه الخصـائص أيضاً معالجـة المعلومـات المخزنـة إلكترونيــاً 
هـذه  ) برمجـة  ( إلجراءات ذكية يضعها اإلنسان تبعاً لمتطلبــاته مـن خـالل    

 .المعالجـات

 -: في إدارات المنظمات الجامعية  هدور االتصاالت الناجح

إن نجاح المنظمة التربوية في تحقيقها ألهـدافها ، يعتمـد علـى تبــادل     
المعلومات بين األفراد عن طريق االتصاالت اإلداريـة ، والتـي تعتبـر بـدورها     

لـذي يوصـل   الشريان الذي تسري من خالله المعلومات ، فهي تمثـل الجهـاز ا  
المعلومات إلى جميع أجزاء المنظمة حتى تصبح في متناول جميع األفـراد ، ممـا   
يسهل من عملية تدقيق المعلومات وتفسيرها وتحليلها بطريقة فعالة تؤدي إلى نجاح 

كما إن جميع وظائف اإلدارة تعتمد اعتمـاداً كليـاً علـى    .المنظمة وتحقيق أهدافها 
فراد مـن خـالل عمليـات االتصـال بـين اإلدارات ،      المعلومات المتبادلة بين األ

فاالتصاالت تـدفع النشاط والحيوية في أطراف المنشـأة وأقسامها  وبدونها تبقـى  
دي إلـى توقـف العمليـة اإلداريـة      القرارات والمعلومات في حالة جمود ، مما يؤ

 .)٣٧٩:٣٧١ص ،م١٩٩٤النمر، وآخرون، (
أن عملية االتصـاالت هـي   " )٢٢٥:٢٢٤م، ص١٩٩٢( عمر  تذكر فدوىو

عملية تفاهم بين األفراد أو اإلدارات ولها وسائطها وأدواتهـا التـي تنـدرج مـن     
التخـاطب الشفهي إلى الكتـابي بشتى صوره وحاليـاً فـي اسـتعمال الكمبيـوتر     
والطرفيات في الشبكات الداخلية ، وكلما كانت عملية االتصال فعالة ، كلما تحسنت 

 " . لومات عملية سريان المع
الطريقة لتحسين سريان المعلومات في المنظمـة   أنعمر  ت فدوىوقد ذكر
 -: يحتاج إلى اآلتي

 .إنشاء نظام اتصاالت يتناسب مع متطلبات المنظمة  -



 

 .تهيئة الوسائل واألجهزة الحديثة لالتصاالت ونظم المعلومات وحفظها  -

 .إنشاء مركز معلومات للمساعدة في صنع القرار  -

 . إسناد مهام االتصاالت وحفظ المعلومات لألفراد المؤهلة لها  -

أن توفر ظروف أفضل لالتصاالت تنمي القـدرة ) " م ١٩٩٢( ويرى هاشم 
على االتصـال الفعال ، وقد أتاح التطور التقني فرصة تجميع وتخزين واسترجـاع 

اإلعالميـة  وتجهيز ونشـر ونقل حجـم هائل من المعلومات والبيانات والرسـائل  
 )٣٢١ص.( على نطاق واسع ، وبدرجة عاليـة من الدقـة والسرعة 

االتصاالت داخـل المنظمـات اإلداريـة    " بأن ) م ١٩٨٥( وقد ذكر سالم 
تستغرق الجزء األكبر من وقت المدير ، وكونها الطريقة التي يتم من خاللهـا أداؤه  

يعم االتصال جميع جوانب والجامعة باعتبارها منظمة اجتماعية ، . لمختلف وظائفه
 )١٥ص (  ".الحياة فيها 

 -: أهمية مصادر المعلومات اإللكترونية 

االقتصـاد في النفقات والتـكاليف ، إذ يمكن توفير الكثيـر مـن المبـالغ    .١
المطبوعات والدوريات ، وكلـف التجليـد وفقـدان     التي تصرف في شراء

 . المطبوعات واالشتراك في الدوريات الورقية 

تطاعت هذه المصادر حل مشكلة المكان بالحصـول على أكبــر قـدر   اس .٢
ممكن من مصـادر المعلومات لخدمة المسـتفيدين الـذين أصـبحت لهـم     

المعلومات واالتصاالت تقنيةعقدة في ظل تطورات متطلباتهم المتنوعة والم. 
أصبح باستطاعة مؤسسات المعلومات المستفيدة من مصــادر معلومـات    .٣

أن توفر للمستفيدين كميات غزيرة ومتنوعة مـن المعلومـات    اإللكتـرونية
عبر مصادر وقنوات خارجية كالبحث اآللي المباشر ، أو من خالل شبكات 



 

. المعلومات ، وخدمـات تبـادل الوثائق وتناقـل المطبوعـات إلكترونيـاً  
 )  ١٢٥م، ص ٢٠٠٢الوردي ، وآخرون ، (

التي أصبحت عرضـة للتلف المحافظة على سريـة الوثائق والمعلومـات  .٤
النسـبة لمصـادر   بفعـل الكـوارث الطبيعية والتآكل وكثرة االسـتخدام ب 

، أما بالنسبـة لمصـادر المعلومات اإللكترونيـة فهـي   المعلومات الورقية
 .سهلة الحفظ وغير مكلف 

سهولة استرجاع المعلومات وفتح خيارات عديدة أمام المستفيد في الحصول  .٥
المشاركة في التحكم مما يعني المزيـد من التسهيــالت  على المعلومات و

 )٤٦م ، ص٢٠٠١بكري ، . ( والديناميكيـة في البحث العلمـي 

 -:جامعة أم القرى

 . نشأة جامعة أم القرى  -

إن نشأة جامعة أم القرى في بلد اهللا الحرام يضـفي عليهـا طابعـاً مميـزاً     
التصورات اإلسالمية في مختلـف  باإلسالم ، وترسيخ  كمؤسسة علمية وثقافية تهتم

السريعة للبالد عن طريق المساهمة فـي   مجاالت العلوم والفنون واحتياجات التنمية
تنمية القوى البشرية وتوفير الخدمات المطلوبة علـى مسـتوى القطـاعين العـام     

 . والخاص
هـ حين أسسـت   ١٣٦٩إن البداية التي انطلقت منها الجامعة تعود إلى عام 

يعة كأول صرح في التعليم العالي بمفهومه الحديث في المملكـة العربيـة   كلية الشر
هـ تم إنشاء معهد عال للمعلمين باسم كليـة المعلمـين    ١٣٧٢السعودية وفي عام 
هـ فأسندت مهمة إعداد المعلمين لكلية الشريعة عـام   ٧٨/١٣٧٩استمرت إلى عام 

هـ أنشئت كليـة   ١٣٨٢هـ وسميت كلية الشريعة والتربية، وفي عام  ٨٠/١٣٨١
 . التربية بمكة مستقلة عن كلية الشريعة



 

استمرت الكليتان تابعتين لوزارة المعارف حتى التحقتا بجامعة الملـك عبـد   
هــ فكانتـا    ١٤٠١هـ ثم التحقتا بجامعة أم القرى سنة  ١٣٩١العزيز بجدة سنة 

 . الكليتان نواة لجامعة أم القرى مع معهد اللغة العربية
هـ صدر األمر الملكي بإنشاء جامعة أم القرى  ١٤٠١ن من عام وفي شعبا

هـ وصـدر   ١/٧/١٤٠١بمكة المكرمة ثم اعتمدت لها ميزانية مستقلة اعتباراً من 
هــ   ١٩/٩/١٤٠١وتـاريخ   ١٩٠نظامها بقرار من مجلس الوزراء الموقر برقم 

  :وكانت من أهم األهداف التي ما زالت تسعى الجامعة لتحقيقها ما يلي 
توفير أسباب التعليم الجامعي والدراسات العليا إلعداد مواطنين أكفاء مؤهلين  -

 . ألداء واجبهم للنهوض بأمتهم في ضوء مبادئ اإلسالم
القيام بدور إيجابي في ميدان البحث العلمي عن طريـق إجـراء البحـوث     -

وتشجيعها وإنشاء مراكز للبحث وإيجاد الحلول السليمة المالئمـة لمتطلبـات   
 . لحياة المتطورة واتجاهاتها التقنيةا

 . إعداد علماء ومدرسين متخصصين -
المساهمة في تلبية احتياجات البالد اإلسالمية التي تخصص طائفة من أبنائها  -

 .في العلوم بمختلف فروعها

  العمادات المساندة

 :يوجد في جامعة أم القرى العمادات المساندة التالية وهي كالتالي

  . القبول والتسجيل  عمادة .١
 .عمادة شئون المكتبات  .٢
 .عمادة شئون الطالب  .٣
 . عمادة الدراسات الجامعية للطالبات .٤



 

 : عمادة القبول والتسجيل 

والتسجيل والقبول . تعتبر عمادة القبول والتسجيل محور االرتكاز في الجامعة
يرتبـط من حيث نشأته بوجود التعليم الجامعي ، ولقد مرت هذه العمـادة بمراحـل   

ففي المرحلة المتقدمة من عمر الجامعة كان القبول مرتبطاً بالكليات ، فقبـول  .عدة 
لية إدارة القبول والتسجيل ؤويعة والدراسات اإلسالمية ضـمن مسطالب كلية الشر

ب كلية التربية ، ولما قررت الجامعـة تطبيـق نظـام    في كلية الشريعة وكذلك طال
هـ شكلت إدارة القبـول  ١٣٩٤/١٣٩٥الساعات المعتمدة مع مستهل العام الدراسي 

والتسجيل وطبق نظام الساعات المعتمدة على أقسام كلية التربيـة بمكـة المكرمـة    
 .وحدها 

ـ ـثم بعدها تم تطبيق النظ ـ ـام على أقس  ة الشـريعة والدراسـات  ـام كلي
هـ ، وبذلك توسعت إدارة القبول ١٣٩٥/١٣٩٦اإلسالمية مع إطاللة العام الدراسي 
ـ ١٣٩٦/١٣٩٧وفي عام . والتسجيل واتسع مجـال العمل بها  أعيـد تشـكيلها    هـ

وعين لها عميداً ووكيالً للعميد ، ووقتها اتجهت ) عمادة القبول والتسجيل ( وأنشئت 
م األسلوب اإلحصائي في جمـع البيانـات  العمادة نحو االهتمام باإلحصاء واستخدا

 .الطالبية وتحليلها
ثم أخذت العمادة باستخدام الحاسب اآللي وغيره من األساليب الحديثة بهدف 

بدأ استخدام الحاسب اآللي في تسجيـل الطالب . تحسين إجراءات العمل وتطويرها 
هــ وفـي عـام    ١٤٠٥هـ  وفي تسجيل الطالبـات عـام   ١٤٠٢/  ١٤٠١عام 

هـ، تم تجهيز شبكة الحاسب اآللي الخاصـة بعمـادة القبـول والتسـجيل     ١٤١٥
والمتصلة بمركز الحاسب اآللي مباشرة عن طريق الكوابـل الضوئية وهي عبـارة  
عن شبكة حاسبات شخصية متصلة بالجهاز الرئيسي الموجود بمركز الحاسب اآللي 

والتسجيل علـى الحاسـبات   إضافة إلى إعداد البرامج المتعلقة بأعمال عمادة القبول 



 

وتشمل هذه البرامج برنامج )  Access( الشخصية باستخدام برنامج قواعد البيانات 
هــ  ١٤١٦وفي عام . القبول لطالب وطالبات نظام اليـوم المعتاد وبرنامج النتائج 

استكملت برامج عمادة القبول والتسجيـل على الحاسبات الشخصية وتشمل برنامج 
هـ ، تم ١٤١٧وفي عام  .آت لطالب وطالبـات اليوم المعتادالمكاف التخرج وبرنامج

تطوير كافة برامج عمادة القبول والتسجيل على الحاسبات الشخصية وربطهـا مـع   
 ) . Access( ووضعها في نظام واحد باستخدام قاعدة البيانات  اًبعضها بعض

ات هـ تم تطوير نظام القبـول والتسجيـل علـى الحاسـب  ١٤١٨وفي عام 
الشخصيـة لطالب وطالبات نظام اليوم المعتاد ، وتم إعداد برنامج التسجيل اآللـي  

وفـي عـام   . على الحاسبات الشخصيـة لطالب وطالبات نظـام اليـوم المعتـاد    
هـ ، تم تطوير برنامج التسجيل اآللي على الحاسـبات الشخصـية لطـالب    ١٤١٩

يدة الختبـارات القبــول علـى    وتم إعداد برامج جد. وطالبات نظام اليوم المعتاد 
. يح اختبارات القبول لهذا العامالحاسبات الشخصية واستخدام الماسح الضوئي لتصح

كمـا بدئ في إعداد برامج جديدة للقبول والتسجيل على الحاسب اآللـي الـرئيس   
ن األكاديمية وتم تـوفير نظـام   ؤووتشمل برامج التسجيـل والنتائج والتخرج والش

وفي عـام  . بعـمادة القبول والتسجيـل وتجربته استعداداً لتطبيقه  األرشيف اآللي
هـ تم تـطوير كـافة برامج القبول والتسجيل على الحاسب الرئيسي والبدء ١٤٢٠

في استخدام النظام واالستغناء عن برامج القبول والتسجيل الموجودة على الحاسبات 
. وربطها بالحـاسب الرئيسالقبـول كمـا تم تطوير برامـج اختبارات .الشخصية 

وربطت غالبية األقسـام  . واستخدم نظام األرشـيف اآللي بعمادة القبول والتسجيل 
األكاديميـة بالجامعة ببرنامج القبول والتسجيل على الحاسب الرئيس بحيث يمكـن  

كما تم ربـط مقـر الجامعـة    . لألقسام متابعة طالبهم من خالل االستفسار المباشر 
اسب اآللي الرئيسي وتم البدء في استخدامه من قبل موظفـات عمـادة   بالزاهر بالح

ـ    ون ؤالقبول والتسجيـل في أعمال العمادة والتي تشمل القبــول والتسـجيل والش



 

إضافة إلى ربط عمادة القبول والتسجيل بمقر فرع الجامعـة بمحافظـة   . األكاديمية 
ـ  وظفي عمـادة القبـول   الطائف بالحاسب الرئيس وتم البدء في استخدامه من قبل م

 .والتسجيل 

 -:عمادة شؤون المكتبات 

هـ بعد دمج مكتبتي كليـة الشـريعة   ١٣٩١تم إنشاء المكتبة المركزية عام 
هـ أنشئ للمكتبة المركزية مبنى خاص مكون مـن  ١٣٩٥وفي عام  وكلية التربية ،
 .ثالثة أدوار

الت البحوث أهداف المكتبة المركزية بخدمة مجتمع الجامعة في مجا وتنحصر
وخدمة منطقة مكة المكرمة عامة بمساعدة الباحثين والطـالب   والتدريس والثقافـة 

 . كانوا من خارج الجامعة  والمهتمين بالعلم عامة ولو
المــواد التـي    وتضم المكتبة قاعة الحرمين الشريفين التي تشتمل على أهم

الحجاز  منورة ،ومنطقةتدور حول الحرمـين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة ال
  . بصفة عامة

ومـواد   وتشتمل المكتبة المركزية على أوعية المعلومات من كتب ودوريات
سمعية وبصـريـة ومخطوطات وخرائط وأطلس ومـواد مقروءة آليـاً ، وتصل 

  وعاء تقريبـاً ٤٥٠.٠٠٠إلى 

 -: عمادة شؤون الطالب بشطر جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة
هـ صدر قرار انضـمت بموجبـه كليتـي     ١٣٩٢/  ١٣٩١بداية عام  ففي

الشريعة والتربية بمكة المكرمة لتكونا شطراً لجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة 
وكانت االنطالقة األولية لعمادة شؤون الطالب في نفـس العـام بـإدارة تعنـى     . 

ـ باإلشراف على األنشطة الصفية في المجاالت االجتماعية و  يالثقافية والرياضية الت
 . لون ؤوينظمها الطلبة أنفسهم ويدعمها المس



 

هـ حولت اإلدارة إلى فـرع   ١٣٩٥/ هـ  ١٣٩٤ومع بداية العام الدراسي 
لعمــادة مستقلة ورافق ذلك إنشاء قسم اإلسكان ليتولى مسؤولية إيـواء ورعايـة   

 . الطالب القادمين من خارج مدينـة مكة المكرمة 
هـ تم افتتاح أول وحدة سكـنية بسكن الطالبـات   ١٣٩٦/  ١٣٩٥في العام 

/  ١٣٩٦وفـي العـام   . في المقر الحـالي لعمادة الدراسات الجامعية بحي الزاهر 
هـ أصبح لفرع العمادة بمكة المكرمة قسم للمنح الدراسية امتداداً لمـا هـو    ١٣٩٧

 .قائم بجامعة الملك عبد العزيز بجدة 

  -:جامعة أم القرى عمادة شؤون الطالب ب
هـ وحين أصبحت جامعة أم القرى كيانـاً مستقالً  ١٤٠١/  ١٤٠٠في عام 

لـه أهدافـه ومسؤولياته و اعتماداته المالية المستقلة كانت االنطالقة الكبرى لعمادة 
شؤون الطالب مع بقيـة قطاعات الجامعة المختلفة تولى اهتمامها بالطلبة مراعيـة  

ه على وجه المعمورة بمهبط الوحي وفي رحاب بيت اهللا العتيق موقعها في أقدس بقع
 .في كل مهامها ومسؤوليـاتها

هـ أصبح لعمادة شؤون الطالب ستة وكالء مـن   ١٤١٨/  ١٤١٧وفي عام 
 : أعضــاء الهيئة التدريسية بالجامعة وهم 

وكيل العميد للشؤون اإلدارية والتغذية واإلسكان بـالفرع الـرئيس بمكـة     -١
 . المكرمة

 .وكيل العميد لألنشطة الثقافية بالفرع الرئيسي بمكة المكرمة  -٢

 .وكيل العميد لألنشطة الرياضية بالفرع الرئيسي بمكة المكرمة  -٣

 .وكيل العميد بالطائف بفرع العمادة بالطائف  -٤

وكيلة العميد لشؤون اإلسكان والتغذية بفرع العمادة بمقر الطالبـات بمكـة    -٥
 .المكرمة 



 

لشؤون الثقافية والنشاط بفرع العمادة بمقر الطالبـات بمكـة   وكيلة العميد ل -٦
 .المكرمة 

هذا فيما يخص توثيق ابرز أحداث الجانب اإلداري والتنظيمي البحت لعمادة  
شؤون الطالب من قبل أن تصبح عمادة مستقلة بشطر جامعة الملك عبـد العزيـز   

، وقـد رافـق هـذا    بمكة إلى أن أصبحت عمـادة مستقلة بإدارة جامعة أم القرى 
التطور والتبديل والتغير في ذلـك الجانب العديـد مـن اإلنجازات فـي الخـدمات   

 . الطالبية واألنشطة 

  -: أهمية اإلنترنت في تطوير اإلدارات الجامعية 

بالمجتمع ، تعمل على تفعيلـه وتقدمـه وزيـادة     ةاإلدارة أداة تطوير رئيس
ر موارده االسـتثمار األمثـل ، ونجـاح    درجـة رفاهيته ، وذلك عن طريق استثما

السياسات المجتمعية تعتمد على درجة كفاءة اإلدارة ، ومثلها نجاح سياسات التعلـيم  
تعتمد على درجة كفاءة إدارة المنظمات التعليمية ، فكلما ارتفعت كفاءة هـذه اإلدارة  

 )  ١٤٤م ، ص ٢٠٠٣عمر ، فدوى  . (كلما زادت فعالية سياسات التعليم 
، وما صاحبها من ظاهرة ثـورة المعلومـات    قنيةالتطورات العلمية والت إن

المستـمر يلقـي على األجهزة اإلدارية في الجامعات مسؤولية جسيمة لمواكبــة  
هذه التطـورات ، وال يمـكن في الوقت الحاضر أن تقوم اإلدارة بأداء الخـدمات  

و أصـبح تحقيـق األهــداف    . المتوقعة منها كماً ونوعاً بدون االستعـانة باآللة 
اإلداريـة للجامعة في هذا العصر يتطلب استعمـال احدث التقنيات و التكنولوجيـا  

 ) ٢٠٣:٢٠٠م، ص١٩٨٥السيف ، .( 
ونجد أن اإلنترنت قد أخذ وضعه كقوة تكنولوجية و تقنية مؤثرة في اإلدارة ، 

 .أفضل  فأصبحت هذه التقنيـة الحديثة قوة جديدة لخدمـة اإلدارة بصورة



 

أن اإلنترنت يستخدم ألغراض متعددة تتطـابق   ) ١٩٨٥,Butler( ويذكر بتلر
االتصال في العمل ، ومعرفـة معلومـات العمــل ،    : مع حاجـات الفرد ، منها 

واالتصـال الترفيهي ، ووجـد أن اإلنترنت يؤثر على حياة الفرد بأشكال متعـددة  
 .نسبة إلى أسباب استعماله 

بعض الفوائد الناتجة عن اسـتخدام    (p١٨,١٩٩٧,O,Looney)ويبين  أو لوني 
المشاركة في الموارد بين الكليات الجامعية في نفس الجامعة أو مع : اإلنترنـت مثل

 .جامعة أخرى ، وتبسيـط وتهذيب العمل اإلداري 
بعض المجاالت السـتخدام  )  ٥٩ص : م ٢٠٠٣عمر ،  فدوى ( توقد ذكر

 -:معية ومنها اإلنترنت في اإلدارة الجا
 .وضع الوظائف اإلدارية في مجال انسيابي وعصري منظم  -
 .استخدام التقنية كوسيط للخدمة العامة  -

 .هيئة التدريس والموظفين والطلبة إضافة موارد للبحث العلمي لفائدة أعضاء -
 .إنشاء قاعدة بيانات للطلبة والموظفين و أعضاء هيئة التدريس  -
وتر وعلى الشبكة ، وربط كل الجهات المعنيـة  وضع كل الملفات على الكمبي -

 )  ١٢٥م ، ص٢٠٠١قيراط ، (  .بكةبالتعامالت المختلفة بالش
تصميم موقع خاص بجهاز اإلشراف واإلدارة والمعلمين في الوزارة لألنظمة  -

. يسهل على جميع المهتمين متابعتهاوالنتائج والتعاميم واألخبار واللوائح، مما 
 )٢٠٠١موسى، (

 :اإلدارة الجامعية باستخدام تقنية الحاسب اآللي  تطوير

، ت التربوية والمؤسسات التعليميـةتعتبر اإلدارة من أهم دعائم نجاح المنظما
ويرتبـط نجـاح المؤسسات التربوية  بدرجة كفاءة وفعالية العملية اإلدارية فكلمـا  



 

أهدافهـا وزادت ارتفعت كفاءة العملية اإلداريـة نهضت المؤسسة التعليمية وحققت 
 .ي في أساليب اإلدارة المتطورةقنوت ويشهد العالم اآلن تقـدم علمـي . فعاليتها

إن الهدف األساسي من وجود اإلدارة في أي منظمة هو ضمان تحقيق أهداف 
المنظمة ، ويعتبـر التخطيط لألنشطة هو السبيل الموصل إلى هذه األهداف ، ولكي 

له يجـب تـوفير المسـتلزمات الماديـة والبشـرية       يتم األداء على الوجه المخطط
والمعنوية ، وكذلك تهيئة الظروف واألوضـاع التنظيميـة واإلداريـة ، وتـوفير   
اإلرشادات والمعلومات والمعايير الموجهة لألداء وتقوم اإلدارة بمتابعة ومراجعــة  

: ى، مثالًألداء من فترة إلى أخراألداء حيث تختلف كفاءة العناصر المستخدمة في ا
حين تتغيـر الظروف، أو تتبدل األساليب والتكنولوجيات ، أو تسـتحدث أهـداف   
وتطلعات متجددة للمنشأة  فإن األمر يقتضي التطوير المسـتمر فـي األداء ، وفقـاً    

 )٣٤:٣٣م، ص١٩٩٦السلمي، . (لتطور الظروف والموارد والمعوقـات المتغيـرة
لتطوير ، والتغيير في المنظمات يعني والجامعات اآلن تواجه قوى التغيير وا

حال إلى حال آخر قد يكون في األهداف أو الهيكل التنظيمي أو  التحول والتعديل من
 ) .١٩٩٦عبد الوهاب ، ( اإلجراءات أو القواعد  الوظائف أو في العمليـات أو

 إن اإلدارة الجامعية منذ نشأة الجامعات حتى وقتنا) "م ١٩٩٩( ويذكر أبو حطب   
الحــاضر  قـد حققت أهداف العصر الذي وجدت فيه ، ولكن هذا النـوع مـن   
اإلدارة بالشكل الذي عليه اآلن ال يصلح إلدارة جامعة المستقبل ، كمـا ال يصـلح   
لوظائف ومهام جديدة ، فاإلدارة الجامعيـة البـد أن تكون من جنس اإلدارة القادرة 

عـة تعيش التغييـر ومادامت سـوف  على التحويل في الجامعـة ، ومادامت الجام
تدير التغييـر ، فإنه يجب أن يكون التغييـر همها األعظــم ، والبـد أن تكـون    

 )   . ٤٤٨ص ". ( مهـام اإلدارة الجامعية هي أن تهيئ جوا من التغيير
واإلدارة الجامعيــة مطالبــة بــأن تكــون إدارة عصــرية علــى مســتوى 

تنظيمي والتقني الوير ، وقادرة على التجديد المسؤوليــة حتى تحدث التغيير والتط



 

مصطفى، . (اإلدارية قنيةها عن مجال التالتي مازالت بعيدة بأسسها وتموينها وأدوات
 ) ٢٠١، ص١٩٨النابه، 

، وما يصاحبها من ثورة ، وطوفان المعلومـات   قنيةو التطورات العلمية والت
ليـة جسيمة لمواكبة هـذه  ؤوالمستمر يلقي على األجهزة اإلدارية في الجامعات مس

، بحيث تـؤدي األجهزة اإلدارية في الجامعـات مسـؤولياتها لألجهـزة    التطورات
االجتماعيـة   األكاديمية على احـدث الطرق والوسـائل وذلك ضمن إطـار القـيم  

كز المختلفة مواكبـة هـذه   ، وعلى موظفي الجامعات في المـراواإلمكانيات المادية
ــورات ــة التط ــم ، خاص ــن ه ــادة م ــراف والقي ــز اإلش ــي مراك ــى ف  ، حت

ــم والتال تعـــزل أســاليب العمــل اإلداريــة فــي الجامعــة   . قنيــةعــن العل
 .)٢٠٠م، ص١٩٨٥السيف، (

هنـاك قناعة تامة لدى الخبراء اإلدارة من األكاديميين والممارسـين ، بـأن   
، الحديثة ف والتعامل مع المتغيراتاألساليب اإلداريـة التقليدية غير قادرة على التكي

ريــع حيـث   وأن العصـر الحديث يتطلب إدارة مرنة  تتبع االبتكار والتغيير الس
، مع توالي المتغيـرات وأصبحت عمليــة تطـوير األداء   أصبح التغيير إلزاميـاً

بحيث يشمــل تطـوير   . الكلي ضرورة مستمرة، ونمطا أساسياً في عمل اإلدارة 
األداء : ون أهمها عنصرين داء ، وعادة يكاألداء الكلي للمنظمة مختلف عناصر األ

 ) ٢١:٢٤م ، ص ١٩٩٨السلطان ، . ( والتقنيـات المستخدمة في األداء ،البشري
إن التغيير التقني السـريع ، يسـتلزم قيـام      (١٩٩٦,Iraking)ويقول اياكينج

المنظمات بتقييم مستمر ومتواصل ألعمالها وما يعتريها من معوقات للتأكد ممـا إذا  
ت تـلك العقبات ال تـزال قائمة أو أن التقنية الجديدة وفرت حلول عملية لها و كان

 .أوجدت مناهج جديدة أكثر كفاءة لتحقيـق متطلبات العمالء 



 

ن تطوير وتحديث ، البد معة األدوار المختلفة المنوطة بهاوحتى تؤدي الجام
ارة الجامعيـة فـي   ، ومن بين األسباب التي تدعو إلى تطـوير اإلد اإلدارة الجامعية
 : ما يلي الوطن العربي

 مطالبة اإلدارة الجامعية مواكبة التطورات والتجديدات في المجتمع  -
 .ضرورة إيجاد إدارة جامعية تقود التغيير إلى األفضل  -

في العالم ، مما يستدعي وجود إدارة جامعيـة قـادرة    قنيةالثورة العلمية والت -
 .للنهوض بالجامعة وتطويرها ةقنيعلى استيعاب التقدم العلمي والت

زيادة الطلب على التعليم الجامعي، مما يستلزم تطوير اإلدارة الجامعية، لكي  -
، م١٩٩٩، أبـو حطـب  . (اب األعـداد المتزايـدة  تكون قادرة على اسـتيع 

 ). ١٦٤:١٦٣ص

كما صارت الجامعات مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإتبـاع منـاهج إداريـة    
 )١٥م ، ص١٩٨٩فهمي ( إلنفاق وتحديد أولوياته جديدة تستهـدف ترشيد ا

 وهناك سـيطرة شـبه كاملـة لتكنولوجيـا المعلومـات ذكرهـا السـلمي        
 ) :٢٤م، ص١٩٩٨(

 .انتشار استخدام الحاسبات اآللية في تطبيقات متجددة  -
 .انتشار استخدام الحاسبات لربط أجزاء المنظومة اإلدارية  -
 . تداول المعلومات انتشار استخدام شبكات االتصال لنقل و -
 .االنتقال من التعامل مع البيانات إلى المعلومات  -

، لم يعد أمراً اختياريـاً  ين األداء وتطوير وتجديد المنظمةوالخالصة أن تحس
ولكن أصبح شـرطاً جوهرياً إلمكان بقاء المنظمة وعدم اندثارها، لذا كان االهتمام 

، يسـتهدف فـي   منظور كلي وشامل تطوير األداء منفي اإلدارة المعاصرة بقضية 
 .)١٣م، ص١٩٩٨السلمي، . (ظمةاألساس تكوين وتدعيم القدرات التنافسية للمن



 

 -:وهناك عدة مداخل إدارية لتطوير أداء المنظمات وهي 

 : Kaizenمدخل التطوير والتحسين المستمر في األداء 

لـى تحسـين   وفقا لهذا المدخل الياباني ، فإن تطوير األداء للمنظمـة يركـز ع  
يقتصر على مجال معين ، وإنما  بالنتائج ، وتحسين األداء ال العمليات وال يهتم فقط

يشمل كل مجاالت العمـل في المنظـمة  لذلك فهو توليفة متكاملـة مـن الفــكر    
اإلداري ونظـم العمل ، وأدوات تحليل المشاكل واتخـاذ القرارات ، هذا المـدخل  

سـين الشـامل هـو  مسـؤولية اإلدارة والعــاملين      يعتبر التطوير المستمر والتح
ومسؤولية كل إنسان في المنظمة ، وهو يؤمن بأن اإلقرار بوجود المشـكالت هـو   

 )٩٢م ، ص١٩٩٨السلمي ، ( .حداث التحسينالطريق الصحيح إل

 : (Reengineering)) الهندرة ( مدخل إعادة الهندسة 

منهجية تقوم علـى   إداريةة وسيل"  بأنهاالهندرة ) م ١٩٩٨(يعرف السلطان 
البناء التنظيمي من جذوره وتعتمد على إعـادة هيكلة وتصميم العمليـــات   إعادة

ات ، يكفـل  اإلداريـة ، بهدف تحقيق تطويـر جوهـري وطموح في أداء المنظم
 ) .  ٣٢ص " (تكلفة وجودة المنتـج سرعـة األداء وتخفيض 

 : (Benchmarking) األحسنالنمط  إلىمدخل القياس 

غيرها مما تتصـف بـالتميز   تعتمد المنظمات في هذا المدخل أسلوب المقارنة ب 
، بحيث تعتمد على القياس إلى أحسـن وأفضـل مسـتويات األداء خـارج     والكفاءة

المنظمة، واتخاذه أساساً لمقارنة وتعديـل وتصحيح أساليب األداء الداخلي، بحيـث  
يتم تحليـل مستوى األداء داخليا، وبعـد   ثم، القياس إلى النمط األحسن خارجياًيتم 

، ثم إعداد خطة العمل لسد هذه الفجـوة  والهدف األساسـي  ذلك تحدد فجوة األداء
من هذه العملية هو التحسين المستمر والتطوير الدائم في األنشطة ، ويتميـز هـذا   

 )١٥٣:١٥١م ، ١٩٩٨، السلمي. ( لمدخل بأنه يتجه إلى أهداف واضحةا



 

 : Total Quality Management (TQM)الجودة الشاملة  رةإدامدخل 

جودة كل الوظائف وكل األعمال في المنظمة علـى  : "يقصد بالجودة الشاملة 
، ويجب عليه "مختلف المستويـات كما أنها تعتبر مسؤولية كل شخص في المنظمة 

 : ممارس عناصرها وهي 
 .ةيستحديد أطراف المنظمة الرئ -
 .ميز طبقاً لمبادئ الجودة الشاملةللمنظمة ترتكز على الت وضع رسالة تنافسية -

 .مةتكوين فرق عمل للتنفيذ والمتابعة على كافة مستويات المنظ -

 .التميز لكافة النشاطات والقطاعاتإعداد مقاييس ومعايير للنوعية و -

 .أداء المنظمات المتميزة المماثلةمقارنة مقاييس األداء الفعلي بمقاييس  -

 .في تطبيق برنامج الجودة الشاملة يع القطاعات التي تنجحمكافأة وتشج -

 .المسـتمر  اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة علـى مسـتويات التحسـن    -
 ) :١٥٥ص ،م١٩٩٨، السلمي(

 -: نترنت التدريب على استخدام اإل

كانت األمية تقاس بالقدرة على القراءة والكتابة ، واآلن األمية هي عدم القدرة 
مـا لـم تصـاحبها مهـارات      ، ومعرفة التقنية ال تكفي اإلنترنت ـالعلى استعم
معرفـة اسـتعماله   ، هو عدم م اإلنترنت، والعائق الكبير أمام عدم استخدااالستخدام

، حيث يجب أن يكون المستخدم لإلنترنت متدرباً تـدريباً جيـداً   بالطريقة الصحيحة
 )  ٧٨م ،ص ٢٠٠٣عمر، (. لمعرفة كافة الفوائد التي يقدمها اإلنترنت

دريب الفردي ، والتدريب العملي ، منه الت على عدد من األنواعوالتدريب 
اسب أو والحلقات الدراسية، وطلب المساعدة من جهة االختصاص مثل مركز الح

، وإن إدخال اإلنترنت في المؤسسات التعليمية يتطلب المكتبات أو من جهات أخرى
ـال التقنية في المؤسسة والمدرك لتأثير إدخإلى وجـود الرئيس المتفهم للتقنية 



 

، كما يتطلب معرفة قدرة المدرب على تعلم اإلنترنت وتعليمه لآلخرين التعليمة
من خدمـات  Newcastel universityويؤكد هذا ما تقوم به جامعة نيوكاسل 
ومات عن اتا هي المعلوالميتاد  Metadataمتنوعـة للتدريب على استعمال الميتاداتا 

أي أن يعرف المستخدم لإلنترنت المعلومات الضرورية للحصول أو (اتمعلومال
 ثر المواضيع طلباً وهي أك) في سجالت اإلنترنتالدخول على المعلومات المصنفة 

أما المهارة الثانية التي تليها في الطلب هي القدرة على تدريب . من المستخدمين
 ترنت بفاعليةمستخدمي اإلنترنت على البحث في خدمات اإلن

)Anonymous,١٩٩٨.p.٥٥ (. 

والبد ألي مؤسسة من المؤسسات التعليمية أن تقوم بعمـل دورات تدريبيـة   
 -:للموظفين بالمؤسسة ويكون الهدف منها اآلتي 

 .التعرف إلى طبيعة الحاسوب مجال دراسته -١
 .التعرف إلى قدرة الحاسوب على معالجة البيانات وصياغتها -٢

 .م الرموز والمصطلحات التي تتصل بالحاسوبفهم وتفسير واستخدا -٣

 .فهم وإتقان مهارات االتصال بالحاسوب -٤

 .كتساب الدقة واإلتقان والترتيب والنظام والمثابرة في أداء العملإ -٥

 .تنمية مهارات االستخدام الصحيح والمتقن لتطبيقات الحاسوب -٦

 استغالل طاقات الحواسيب وإمكانيتهـا والبرمجيـات اإلداريـة لتحسـين     -٧
 .مردودية العمليات اإلدارية

إعداد الموظفين وتأهيلهم للتعايش في بيئة تقنيـة متطـورة تشـكل فيهـا      ٨
الحواسيب ونظم المعلومات إحدى القواعد الرئيسة للتنمية والتطور وتشجيع 

 . عملية نقل التقنية



 

تمنية المهارات العقلية لدى الموظفين كحل المشكلة، والتفكيـر المنطقـي،    ٩
التصنيف، والتبويب، والقدرة على تنظـيم البيانـات وتخزينهـا    والتحليل و

 .واسترجاعها، واستخالص المعلومات

 .توفير خبرات إدارية منظمة تسهم في تطوير العمليات اإلدارية ١٠

 .تعميق فهم الموظفين لدور الحاسوب وتطبيقاته العلمية ١١

، م١٩٩٩نصـار،  . (ين واألكـاديميين ونشر الثقافة الرقمية بين المـوظف  ١٢
 )٩٧:٩٢ص

وقد ورد في تقارير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مجموعـة مـن     
 :أهداف تدريس الحاسوب تتمثل في األتي

أن يصبح الفرد قادرا على ممارسة اتجاهات ايجابيـة تخلـو مـن الخـوف      -١
 .والرهبة والضطراب نحو أجهزة الحاسوب

المعلومـات المتـوافرة    أن تتكون لدى الفرد الرغبة والتـذوق فـي تبـادل    -٢
 .واستخدامها بواسطـة أجهزة الحاسوب

زيادة الثقة بالنفس بأن لدى الفرد القدرة علـى تشـغيل واسـتخدام أجهـزة      -٣
 .الحاسوب

أن يمتلك األفراد الثقافـة الرقمية التي تمكنهم من التعـامـل مـع أجهـزة    -٤
  . جديـد  يقنكل ما هو تالحاسوب في المؤسسات والدوائر المختلفة، لمواكبة 

 )م١٩٩٣الجابري ، ( 

%) ٣٠(اثبت الحاسوب جدارته في مجال التدريب، وقد وجد انه يوفر حوالي  -٥
. ا مـا قـورن بالطريقـة التقليديـة    من الوقت المطلوب من أجل التدريب إذ

 )م٢٠٠١، السرطاوي(



 

 :اإلنترنت والبحث العلمي 

إلى ظهـور مـا    المعلومات واالتصاالت قنيةالتطورات المتالحقة في ت أدت 
من  يسمى بالنشـر اإللكتروني الذي أصبح منافسا قوياً وحقيقياً للنشر الورقي، وكان

وتطوير ما أطلـق عليـه بمصـادر المعلومـات      إيجادثمرة هذا النوع من النشـر 
اإللكترونية كالكتب والدوريات اإللكترونية وقواعد البيانات التي تتوافر على الوسائط 

ع أشكالها والتي أفادت منها مختلف مؤسسـات المعلومات كثيراً في اإللكترونية بجمي
  . عمليات الحفظ واالختزان واالسترجاع السريع للمعلومات

ولما كان للبحث العلمي دور فعـال في تطـور الدول وتقـدمها ، يحتـاج   
الباحثين إلى مصـادر للمعلومات وإلى مواد مرجعية لالستفادة منها فـي أبحـاثهم   

يـة وبما أن اإلنترنت أصبح وسيلة لمواكبة التطورات العلمية لذا يوجد العديـد  العلم
من مصادر المعلومات على اإلنترنت والتي يستطيـع الباحث من خاللها االسـتفادة  

، والمواد يع الباحثـون الحصـول على البحوثحيث يستط. منها في أبحاثه العلمية 
  .لمنشورة والقواميس والموسوعاتالمرجعية من ملخصات البحوث واألبحاث ا

ت وابـرز  مـن احـدث التقنيـا   )) اإلنترنـت  (( أصبحت شبكة المعلومات 
ماتها في األلفية الثالثة في شتى المجاالت سـواء علـى   االكتشافات التي تركت بص

 .الصعيد المعلوماتي و السياسي و التجاري و االقتصادي والتعليمي
مات على الصعيد العالمي والدولي وقـد  وقد أحدث اإلنترنت ثورة في المعلو

تميز بسرعة التداول في الكمية والنوعية بدرجة كبيرة جداً ال يستطيع أن يتصورها 
عقل بشري ، وكما ال يستطيع أي إنسان مهما كان أن يتحكم في الكم الهائـل مـن   

واإلنترنت ما هو إال صيغة من صـيغ الوسـائط   . المعلومات المتوفرة على الشبكة 
 .تكنولوجية المتطورة تنقل الثقافة الفاعلة وتجسد العولمة ال



 

 -:إلى أن ) هـ ١٤٢٣(وقد أشار الل    

المعلومات تعد احد الدعائـم األساسية في مجال البحث العلمي  كما أن لهـا   •
 ).١٨ص. ( دوراً مهماً في إنجاح خطط التنمية المختلفة في المجتمعات 

ساسياً في عصرنا الحاضر بصـفته وسـيلة   وأن البحث العلمي يلعب دوراً أ •
 ) .  ١٢٠ص. ( ضرورية لتطوير المعرفة ، واالبتكار ، ودفع عجلة التقدم 

وتعتمد المعرفة العلمية في وقتنـا الحاضر على استخدام المعلومات المتدفقة 
، وقد أصبح اإلنترنـت  ليـة وعلى سرعة انتقال المعلوماتبأكبـر قـدر من الفعـا

يعلـل الخليفـي   ل في الحصول على المعلومات في كثير من الدول ، والمصدر األو
ذلـك لما يحتويـه اإلنترنت من معلومـات ، وألن خدماته أصـبحت  ) هـ١٤٢٢(

متاحة في كثير من مراكز البحوث ، والجامعات ، كمـا أنـه يتـيح لمسـتخدميها   
 )٤٨١ص.( لى فهارس المئات من المكتبات وقواعد المعلومات إالدخول 

ففي مجال التدريس تساعد المعلومات المتوفرة إلكترونياً على تحديث محتوى 
وفي . المقررات بصـورة دائمة ، وتسهيل عملية التعلم ، وتحسين األنشطة الصفية 

حالة الجامعات المتعددة الفـروع تساعد المواد التعليمية اإللكترونية علـى تـوفير   
وفي مجال البحـث العلمـي   . يع الفـروع مصادر معلومات تعليمية متماثلة في جم

تشجع المراجع اإللكترونية التقدم السريع في البحـث ، والتواصـل الفـوري بـين     
 .الباحثين واإلطالع على االكتشافات الجديدة 

هذا ويقدم الكم الهائل من المعلومات اإللكترونيـة والرقميـة فوائـد جمـة     
القدرة على البحث عن كمية كبيرة الجامعـات والطالب والباحثين بسبب  ألساتـذة

. بكثيـر من البحث اليدوي في مصادر المعلومات المطبوعة  من المعلومات أسرع
معلومات بالطرق اإللكترونية ال يمكن اكتشافها بطـرق   كما أنه يمكنهم من اكتشاف
 .المكتبة أو المراجـع المطبوعـة  البحث التقليدية في فهارس



 

، وتغطي أكبر عدد ممكـن   رونية بأنها حديثة جـداًوتتميز المعلومات اإللكت
أو التقارير أو اإلحصائيات فـي التخصـص ، ويـتم تحديثهــا      من الدوريـات

في حيـن أن مصادر المعلومـات التقليديـة   . وبسرعة  واإلضافة إليها باستمـرار
 إال بقدر ضئيل منها  وال تغطي الموضوع المطبوعة قديمة وال يتم تزويد المكتبـة

 .  المطلوب تغطية واسعة 
اإللكتروني بأنه سريع ويمكن الباحث من االتصال بأي قاعـدة   ويتميز البحث

مكان في العالم من المنزل ليـل نهـار، وطيلـة أيـام     معلومات إلكترونية في أي
  . أن يذهب إلى مبنى المكتبة األسـبوع وخالل أيام العطل ، بدالً من

المقاالت والوثائق المطلوبة فـوراً وذلـك   ويستطيع أن يحصل الباحث على 
الشاشة مباشرة أو إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى شـخص   تحميلها من بطباعتها أو

 .من الخارج وانتظار وصولها بالبريد أشهر طويلة  آخر بدالً من طلبها

وإن لإلنترنت دوراً كبيراً في تنمية مهارات البحث العلمي ، ويتمثـل ذلـك   
 -:يأتي  الدور فيما

الجامعة والباحثين  أساتذةتطوير مفهوم إجراء البحوث العلمية المشتركة بين  •
 .في دول العالم المختلفة 

مساعدة الباحثين في االتصال بالمشرفين على األبحاث لمناقشة الصعوبـات  •
تبـادل الخبـرات والوثـائق    التي يواجهونها  ومسـاعدة البـاحثين فـي  

 .ة فوريـة  وبتكاليف زهيدة ، واألبحاث بصورالعلميـة

المساهمـة في ظهور مفهوم اإلشراف البحثي عن بعــد ، حيـث يسـهل     •
 .اإلنترنت عمليـة االتصال المستمر رغم بعد المسافات 

يساعد اإلنترنت الباحثين في االتصال بمراكز البحوث العلمية والجامعـات   •
زمـة إلجـراء   المحلية والدوليـة  للحصول على المعلومات والبيانات الال

 .بحوثهم 



 

مساعدة الباحثين في االتصال المباشر بالمكتبات اإللكترونية ، والدخول إلى  •
 .أدلة المكتبات للتعرف على محتوياتها 

نشر المراجع العلمية الحديثة والدوريات لمساعدة البـاحثين فـي االطـالع     •
 .واالستفادة من محتوياتها 

مستوى العالم لالستفادة من النتـائج  مساعدة الباحثين في نشر أبحاثهم على  •
 ) ٢٢٥-٢٢٤، صهـ١٤٢٣الفار، . (ية التي توصلوا إليها في دراستهمالعلم

 : اإلنترنت والمكتبات 

ثـورة في المكتبات ومصادر المعلومـات وسـاهم فـي     قنيأحدث التقدم الت
حيث ظهرت المكتبـات اإللكترونيـة وقواعـد    . العلمي كماً وكيفاً إثـراء البحـث

، نـي والكتـب والـدوريات اإللكترونيـة    والنشر اإللكترو لمعلومـات اإللكترونيةا
وأصبحت المكتبات اآلن تزود الباحث بمعلومات في شكل إلكتروني عـن طريـق   

، والفهارس اإللكترونية تمكنه من الوصول إلى قواعـد المعلومـات   الحاسب شبكات
ـال بمصادر المعلومــات  ، وتمكنه من االتصالتخصصات المختلفة اإللكترونية في

، ومـع التطـورات السياسـية واالجتماعيـة     العالم في أي مكتبة من أي مكان في
، أصبحت طرأت على العالم في عصرنا الحاضر التي قنيةالقتصادية والثقافية والتوا
فهي الوسيلة األكثر أهمية . للعـالم العربي المعلومـات ضرورة ال غنى عنها قنيةت

، م٢٠٠٣الجرف، ( .إلى مجتمعات متقدمة النامية في الدول العربيةلنقل المجتمعات 
 )٦:٤ص

 ، االتجـاه  تي أدت إلـى انتشـار شـبكة االنترنـت    و إن من أهم األسباب ال
 ، وتبادلهـا بـين المكتبـات    حو المشـاركة فـي مصـادر المعلومـات   المتزايد ن

والبـاحثين  حـث  ومراكز المعلومات بالجامعات والمؤسسات التعليميـة لخدمـة الب 
 ) ١٠٣م، ص١٩٩٨حسن، (



 

والمعرفـة ، وأسـاليبها ، ووسـائطها،    وفي عصرنا تعددت وسائل الثقافـة  
، وقد تـطور شكل الكتاب ودور المكتبات بدخول أجهزة الحاسـب اآللـي   وأشكالها

في المـدارس والمعاهـد   ) اإلنترنت واإلنترانت وغيرهما ( وشبكات المعلومـات 
، يتجه إلى عالم النشر اإللكتروني من دور النشر والطباعة والجامعات ، وأخذ العديد

فعبر شبكة اإلنترنـت  . إضافة إلى محافظتها على موقعها الحالي في النشر الورقي
هــ  ١٤٢٢إسماعيل، . (ضخمة بتكاليف زهيدةتوفر لكل مستخدم مكتبة معلوماتية 

 )١٤٥ -١٣٧ص
ط هام لنقل المعلومـات  ولقد تنبهت كثير من المكتبات ألهمية اإلنترنت كوسي

واالتصاالت، فلم تعد تقتصر مهمة المكتبات اإللكترونية على اإلنترنت على إعـارة  
الكتب وتزويد المستخدم بقائمة وعناوين الكتب الموجودة ، بـل يمكنـه االتصـال    
بالفهرس اإللكتروني وبالمكتبات العـامة والعــالمية وسـؤال القـائمين عليهـا ،     

ى ملخصات الكتب التـي يحتـاج   المطبوعات ، والحصول علوالتعرف على احدث 
 )٦٧:٦٥م، ١٩٩٩مشالي، (  .إليها

إلى أبرز الفوائـد التي تقدمها شبكة ) م١٩٩٩ ، وعبد الدبسعليان(وقد أشار 
 : اإلنترنـت للمكتبات ومراكز المعلومات وهي كاآلتي

ت فـي  ، تفيد في تنمية مصـادر المعلومـا  ةيعد اإلنترنت أداة مرجعية هام •
المكتبات بما تحتويه من رصيد هائل من المصادر الحديثة ، وما توفره مـن  

 .إمكانات اتصال متميزة 

االتصال المباشر بالباحثين والعلماء في تخصصات عديدة من خـالل قـوائم    •
 .المناقشة والمؤتمرات االلكترونية 

 .لعالمالمعلومات في جميع أنحاء ا بحث الفهارس المحوسبة للمكتبات ومراكز •

اشتمال االنترنت على آالف المجالت والنشرات اإللكترونية فـي مواضـيع    •
 .متنوعة 



 

الحصول على األعداد السابقة من المجالت اإللكترونية من خالل بروتوكول  •
 ). ١٣٣-١٣١ص. ( نقل الملفات 

أصبحت ضرورية إلمداد المعلومات ، بعد أن وضعت  قنيةوألن األساليب الت
في جميع أنحاء العالم فهارسها على اإلنترنت ، ولعـدم معرفـة    مئــات المكتبات

الكثير من رواد المكتبــة األكاديمية باستخدام شبكة اإلنترنـت ، يصـبح تفعيـل    
التدريب الفني لكل أمناء المكتبات ضرورياً لجمـع مصـادر المعرفـة المتـوافرة     

ـ  ومساعدة المترددين على المكتبة من الذين ال يعل  ن هـذا المجـال   مون الكثيـر ع
 .)٤٠م، ص١٩٩٩مراد، (

 :  استخدام اإلنترنت في التعليم عن بعد 

" بأنـه    ( Distance Learning )التعلم عن بعـد ) م ٢٠٠٢( يعرف إبراهيم 
عبارة عن الدراسة واكتساب المهارات في بيئة يفصل فيها بين المدرب والمتـدرب  

 ).٣٤٢ص( " فواصل زمنية وجغرافية 
عد نظام يعمل على إيصال العلم والمعرفة إلى كل فرد راغـب  فالتعليم عن ب

فيه وقادر عليه مهما بعدت المسافة الجغرافية التي تفصل بينـه وبـين المؤسسـة    
 .التعليمية

ويتميز التعليم عن بعد بالقدرة على تلبية االحتياجات االجتماعية والوظيفيـة  
اعه بمعطيــات  ، وانتفوحداثته ، فضالً عن مرونته ين بهوالمهنية المتنوعة للملتحق

 )  ٤٤-٤٣م، ص١٩٩٩الخطيب، . (وثورة االتصاالت قنيةالثورة الت
، أن اإلنترنت، بما تملكه من إمكاناتوهناك عدد من المجاالت التي يمكن لشبكة 

 : المملكة العربية السعودية ومنهاتقدم فيها خدمة لتطوير التعليم العالي عن بعد في 
، لمواجهة التزايد المضطرد في أعـداد خريجـي   المقننة الخدمات التعليمية •

لعـالي علـى اسـتيعاب    المرحلـة الثـانوية  وعدم قدرة مؤسسات التعليم ا
 .الكثيرين منهم



 

إن االعتماد على االنترنت في التعليم الجامعي عن بعـد سـيوفر للطـالب     •
 . مجاالت واسعة من التخصصات النظرية والتطبيقية 

إلكترونية تلبي حاجة المرأة في المنـزل ، عبـر فـرص     إيجاد بيئات تعليم •
 .التعليم عن بعد والتعليم المستمر 

تيسر اإلنترنت مسألة االتصال بين الطالب والمعلمين ، فتجعله على صـلة   •
بما يتم في قاعات المحاضرات الحقيقية وبالتغيرات التي تطرأ على المـنهج  

 . وموضوعاته 

بين الطالب واإلدارة التعليمية ، فتوفر عليـه   تيسر اإلنترنت مسألة االتصال •
 .عناء السفر وتكاليفه من أجل التسجيل واستالم الجداول ونتائج االمتحانات 

يتيح االعتماد على اإلنترنت في التعليم العالي فرصاً لالسـتفادة مـن ذوي    •
 . لموجـودين داخـل المملكـة أو خارجهـا    الخبرات العلميـة والتربويـة ا  

 )٢٣٧-٢٣٦هـ، ص ١٤٢٠شم، المحيسن وها(

ترنت في الحصول السـريع  ونتيجة اإلمكانات الكبيرة التي أتاحتها شبكة اإلن
، استفاد العديد من جامعات العالم منها كمصدر هام من مصادر التعلـيم،  للمعلومات

حيث أصبح تعليم الكثيـر من المواد للطلبة وجمع المعلومات يتم عن طريق شـبكة  
ـ  اإلنترنت مما يؤدي  ي قـد ال يجـدها   إلى تزويد الطـالب بأحدث المعلومات والت
 . املـة ومـن مصـادر متعـددة    ، وكذلك تزويده بمعلومات متكفي الكتب المنهجية

 ). ١٧م ، ص ١٩٩٨، العمري(
أصبح حالً فعال للدراسـة فـي   ) التعليم عن بعد( ويعتبر التعليم اإللكتروني

منها التكاليف الدراسـية الباهظـة   الجامعات الغربية حيث يقضي على عدة عوائق 
والتي ال يستطيـع أغلبية الطلبـة دفعهـا للحصول على مؤهالت من جامعات دول 

 .الغرب



 

ونجد أن ازدهار هذا النوع من التعليم ناتج عن الرغبة والطلب المتزايـدين  
، إللكتروني وخاصة الدراسات العليـا من الطلبـة واألساتذة واإلداريين في التعليم ا

عليم عـن بعـد   يوجد حالياً عدد كبير من المؤسسات التعليمية التي تقدم خدمات التو
جامعـات دول العـالم    ، كما أمتد االهتمام بالتعليم عن بعد إلىعلى نطاق العالم كله

تقليدي والذي الغير عن نجاح هذا النوع من التعليم  وهذا االنتشار يعبر. الثالث أيضاً
ة وغير محددة بمكان أو زمن مما يعطي للطلبـة جـواً  يجعل أفاق التعليـم مفتوح

م، ١٩٩٨العمـري،  ( ريس مـن قبـل   من التحدي واإلثارة لم تشهدها قاعات التـد 
 .)١٩ص

إقامـة حلقـات تـدريب منظمـة     وإلنجاح التعليم عن بعد تحتاج الكليـات  
 ، ودعماً فنياً الستمرار االستفادة من اإلنترنت ، كما يحتاج األمر وضـع ومدروسة

دليل شامل لكل البيانات الالزمـة للراغبين في التعلـيم عـن بعـد يحـوي كافـة      
 )٦٩م ، ص٢٠٠٣عمر ، .( المعلومات بطريقة عملية منظمة 

 -:المعلومات نقل  استخدام اإلنترنت في

اون ومنهـا يفيد اإلنترنت في توصيل المعلومات ألنه يحقق فرص كثيرة للتع
مت الكثير من الجامعـات العالميـة بدراسة إدخال بيئة عمـل مشتركة ولذا قا إيجاد

 ) .٨٢م ، ص٢٠٠٣عمر ، ( شبكة اإلنترنت في جامعاتهـا 

الحل االقتصادي الذي اتبعته كلية ليك إيري  (١٩٩٦,Bernardo)ويبن برناردو 
في اوهايو إلدخال االتصال اإللكتروني لكليتها الموجودة في حرم الجامعة ، بهـدف  

خدمي الشبكة المحلية الخاصة باإلدارة ، وكذلك لتـوفير نظـام   زيــادة عدد مست
د لـديها مـن   وذلك حين قامت الكلية أوالً بحصر ما هو موجـو . البريد اإللكتروني
، ثم حددت احتياجاتها اإلضافية وبعـد الحصـول علـى األجهـزة     أجهزة كمبيوتر

الستعمال أجهزة  رجعياً، وضعت الكلية دليالً مانتها وتحميلها بالبرامج الالزمةوصي



 

، الستعمال نظام البريد اإللكترونـي ، كما قامت الكلية بعقد دورات تدريبية الكمبيوتر
ة بـين الكليـة واألقسـام    إللكتروني وسيلة االتصال الرئيسوبذلـك أصبح البريد ا

 .الع على سجالت الطلبة إلكترونياً، كمـا أصبح  باستطاعة األساتذة اإلطاإلداريـة

 :نترنت في التطوير اإلداري اإل إستخدمات

 :خدمة البريد اإللكتروني  •

، بدأ استخدامه فـي أوائـل   تروني هو من أقدم خدمات اإلنترنتالبريد اإللك
، و من االسـتعماالت المفيـدة   ن أكثر وسائل اإلنترنت استخداماًات، ويعد ميالسبعين

 : مثل  وسيلة اتصال بين األساتذة والطالب:الستخدام البريد اإللكتروني 
إرسال رسائل لجميع الطـالب وكـذلك األوراق المطلوبـة فـي المـواد ،       •

 .والواجبـات المنزلية والرد على االستفسارات ، وكوسيط للتغذية الراجعة 
وسيلة اتصال بين الطالب والمتخصصين في مختلف العلوم اإلنسـانية فـي    •

امعات أجنبية شتى الدول العربية  أو كما يستخدم لطلب خدمات من أساتذة بج
 .أو وطنية 

مساعدة الطالب في تحرير الرسائل وفي إنجاز الدراسات الخاصة بأقل تكلفة  •
 ووقت وجهد 

اتصال الطالب بنظائرهم في الجامعات األخرى ، والمشاركة في تفـاعالت   •
 علمية عبر العالم 

يستخدم وسيلة اتصال إدارية ، بين الشؤون اإلدارية فـي الـوزارة وبـين     •
فيما يخص أعضاء هيئة التدريس وموظفين والطـالب مـن أوراق    الجامعة
 .رسمية

، الموسـى  ١٢، صم١٩٩٩اللبـدي،  ( نشر ما يستجد من أنظمة وإعالنات  •
 .)٢٢٨:٢٢٩، صم٢٠٠١



 

 : القوائم البريدية  •

، وتتكون من عناوين بريديـة  )القائمة(، تعرف اختصاراً باسم القوائم البريدية
لة إليه إلى كل حد يقوم بتحويل جميع الرسائل المرستحتوي علـى عنوان بريدي وا

، فعندما يكتب شخص ما رسالة وهي من أشكال البريد اإللكتروني ،عنوان في القائمة
، وبعد ى جميع المشتركين في هذه القائمةويرسلها إلى القائمة البريدية فإنها تصل إل

ـ   ذه الرسـالة،  ذلك يمكن ألي شخص من المشاركين في القائـمة أن يرد علـى ه
 )١٨:١٧ص م،١٩٩٩جرير. (وبالتالي يصل رده إلى جميع المشتركين أيضاً 

 : من االستعماالت المفيدة الستخدام القوائم البريدية
تأسيس قوائم خاصة بالمعلمين ، واإلداريين على مسـتوى الدولـة أو علـى     -

 .مستوى العالم العربي أو العالم اإلسالمي لتبادل وجهات النظر 
لطالب المسجلين في مادة ما تحت مجموعة ما لتبادل اآلراء ووجهات وضع ا -

 .النظر

، ة ومتطلبات المادة إلى الطالبتتيح لألستاذ الجامعي إرسال الواجبات المنزلي -
مما يساعد على إزالة بعض عقبات االتصال بين األساتذة والطالب وخاصـة  

 .الطالبات

ـ   وربط مدير - ي الـوزارات والكليـات   ووكالء وعمداء ورؤساء األقسـام ف
والجامعات على مستوى الدولة في قوائم متخصصة لتبادل وجهات النظر في 

 )  ٢٣٠م، ص ٢٠٠١موسى (تطوير العملية التربوية واإلدارية  

 -: مجموعة األخبار •

هي خدمة تشبه إلى حد ما خدمة البريد اإللكتروني ، بدالً من توجيه رسـالة  
الة في مكان عام كالمنتديات ليستطيع العديد من إلى شخص معين ، توضع هذه الرس

 )  ٤٧م ، ص ٢٠٠٣عمر ، . ( مستخدمي الخدمة قراءتها والرد عليها 



 

  -:الت المفيدة الستخدام مجموعة األخبار اومن االستعم
تسجيل األساتذة المتخصصين في مجموعات األخبار العالمية المتخصصة مما  -

 .واألساتذة يوفر إمكانية التحاور بين الطالب 
وضع منتديات عامة للطالب على المستوى العالمي والمحلي لتبادل وجهـات   -

 .النظر ، وطرح سبل التعاون ، واالستفادة فيما بينهم بما يحقق تطورهم 

إمكانية التحاور بين جميع طالب الجامعات والكليات في المملكة المسـجلين   -
م ، ٢٠٠١الموسـى ،  . ( ميـة  في مادة معينة فيما بينهم لتبادل الخبرات العل

 ) .   ٢٣١ص 

 -: التخاطب على اإلنترنت 

وتعتبر خدمة التخاطب على اإلنترنت من أكثر خـدمات اإلنترنـت شـعبية    
  : Chatواستخدماً ومن االستعماالت المفيدة لنظام التخاطب 

استخدامه من قبل المؤسسات ذات االنتشار الجغرافي كوسيلة اتصـال بـين    .١
 .قد اجتماعات أسبوعية، ولعموظفيها

التواصل بين األساتذة وطلبتهم بغض النظر عن المسـافة الجغرافيـة التـي     .٢
 )٢٣٢م ، ص ٢٠٠٢الموسى ، (. نهمتفصل بي

بث المحاضرات والمؤتمرات في أي مكان في العالم ونقل وقائعها مباشـرة   .٣
 .دون تكلفة 

يتيح للموظفين يساهم استخدام هذه الخدمة في التدريب عن بعد للموظفين مما  .٤
ـ تواجدهم في مكاتبهم أثناء ت هم فـي خفـض   لقيهم الدورة التدريبية ، مما يس

 . تكاليف إرسالهم لتلقيها في المعاهد التدريبية 

 .تأمين التواصل الدائم بين الموظفين ورؤسائهم  .٥



 

عقد االجتماعات بين رؤساء األقسام وعمداء الكليـات ووكـالء العمـادات     .٦
 .ورة باستخدام الصوت والص

عقد االجتماعات بين عمداء الكليات والرؤساء األقسـام لجميـع الجامعـات     .٧
، عمـر . (ظر واالستفادة من الخبـرات والكليات في الدولة لتبادل وجهات الن

 )٥٤:٥٣م ، ٢٠٠٣

 :المعوقات التي تواجه استخدام اإلنترنت في التطوير اإلداري 

 : ويمكن تصنيف المعوقات إلى 

 . ة اإلدارية المعوقات التنظيمي •

 -: تتمثل في النقاط التالية 
انعدام التخطيط والتنسيق والرقابة على األنشطة المتعلقة باستخدام الحاسـب   .١

 .اآللي 
عدم االهتمام بضرورة اإلعداد والتحضير المسبقين للتمهيد الستخدام الحاسب  .٢

 .اآللي وتأمين مستلزماته الفنية والتنظيمية 

وفي نفس الوقـت غيـاب    دية ذات الفعالية المحدودة ،انتشار التطبيقات التقلي .٣
، نتيجة لعدم وجود تحديد واضح لألولويـات فـي   يةوضرور مهمةتطبيقات 

على مستوى الوحدات اإلدارية أو على مستوى  تطبيقات الحاسب اآللي سواء
 .الدولة ككل 

قيام مختلف اإلدارات الحكومية كالً على حده وبطريقـة مسـتقلة  بتصـميم     .٤
فيذ التطبيقات الالزمة لها وهي في غالبيتها تطبيقات متشـابه ومتماثلـة ،   وتن

 .وهذا أدى إلى ضياع الكثير من الموارد بسبب التكرار واالزدواجية 

عدم االهتمام بتصميم وتنفيذ أنظمة المعلومات اإلدارية في معظـم اإلدارات   .٥
ـ  نظم تكـون  التي تستخدم الحاسب اآللي في أعمالها ، وفي ظل غياب هذه ال



 

العملية تقتصر فقط على استخدام الحاسب اآللي فـي األعمـال اإلجرائيـة    
 )٥٨:٥٦م ، ص١٩٨٥برهان ، (  .كاألعمال الكتابية والحاسبات واألجور 

عدم الدقة في إبرام العقود مع الشركات الموردة ألجهـزة الحاسـب اآللـي     .٦
ض البنود من هذه واألنظمة والبرامج والتطبيقات المطلوبة ، نتيجة لغياب بع

. العقود مثل مسؤولية التدريب والصيانة ، وتحديث البـرامج والتطبيقـات   
 ) ٣٧هـ ، ص١٤١٦شعيب ، (

  -: المعوقات البشرية  •

عدم توفر الكوادر التقنية الوظيفية الكافية والمتخصصة في علم الحاسب اآللي  .١
يـانة بالشكل خاصة الكوادر التطويرية ، كالمحللين والمبرمجين ومهندسي الص

 .الذي يتفق مع االحتياجـات العملية منهم 
اللجوء إلى الكوادر األجنـبية واالعتماد عليها األمر الذي يؤدي إلـى عرقلـة    .٢

عملية إعداد الكوادر الوظيفية وتنميـة خبراتهـا ومهاراتهـا والتـأثير علـى      
 . طموحاتها سلباً 

ور التي تعتبر غير مشجعة قصور نظام الحوافز المادية والمعنوية وسياسة األج .٣
خاصة في القطاع الحكومي العام األمر الذي يؤدي إلى تسرب الكوادر الفنيـة  

 )  ٦٢:٥٩م ص ١٩٨٥برهان ، . ( إلى القطاع الخاص 

ارتفاع نسبة األمية المعلوماتية في الدول النامية ، حيث أن قطاعاً كبيـراً فـي    .٤
أهميته وكيفية االسـتفادة منـه ،   المجتمع ما زال جاهالً لتقنية الحاسب اآللي و

بالرغم من انتشار الحاسب في الكثير من اإلدارات والمنازل ، إلى أن الفائـدة  
 )  ٣١هـ ،  ص  ١٤١١مندورة ،  . (المكتسبة منه مازالت محدودة 

المشاكل الصحية التي يسببها الجلوس لمدة طويلة أمام الحاسب اآللي ، وقد نبه  .٥
ب اآللي إليها وتم تحديدها مثل صعوبة الرؤيـة ،  المتخصصون في علم الحاس

 .الضوضاء ، تقوس الظهر ، اآلم الرقبة ومشاكل اإلشعاع 



 

الخوف والقلق من استخدام الحاسب اآللي من قبل بعض األفراد ، وذلك نتيجة  .٦
لما قد يسببه استخدامه من حيث إلغاء بعض الوظائف أو الحاجة إلـى إعـادة   

إلى مقاومة استخدام الحاسب اآللي في كثيـر مـن   تأهيل بعضها ، مما يؤدي 
  .الوحدات اإلدارية 

 .قلة التدريب األفراد ، وجهلهم باستخدام الحاسب اآللي  .٧

 م،٢٠٠٢الـوردي، وآخـرون،   . (يدينمحدودية االستخدام من قبـل المسـتف   .٨
 ) ١٧٩ص

 -. : المعوقات التقنية   •

اإلدارات الحكوميـة   المشاكل التقنية التي تواجه إدخال الحاسب اآللي فـي  .١
. حية المباني لالستخدام التقنـي كإيجاد المكان المناسب لألجهزة وعدم صال

 ) ٣٧ص ،هـ١٤١٦ ،شعيب(

المشكالت المتعلقة بتشغيل األجهزة ، كاألعطال وعدم سـرعة اإلصـالح    .٢
وظروف العمل وعدم الدراية بكيفية صيانة األجهـزة ، تكـرار تعطــل    

 .ـوق مـن استخدامها االستخدام األمثل لها أجهزة الحـاسب اآللي مما يع

التطور السريع لألجهزة الحاسب اآللي مما يؤدي إلى إحداث تغيرات كبيرة  .٣
يتطلب ذلك من موارد ماديـة  في األنظمة الحالية المتوافرة باستمرار وما 

 .وزمنية

معظم البرامج التطبيقية المتوفرة على الساحة العربيـة هـي تطبيقـات ال     .٤
ع االحتياجات اإلدارية العربية ، سواء من حيث اللغـة أو البنيـة   تتوافق م

التطبيقية األجنبية ، األمر الذي يؤدي إلى إعاقة فرص االستفادة المثلى من 
 .إمكانات الحاسب من قبل المستخدمين الناطقين بالعربية 



 

عدم تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية في مجاالت الحاسب اآللي بطريقة  .٥
افق مع التطورات السريعة الحاصلة في هذا المجال ، مما سـبب عـدم   تتو

 . صالحية هذه البرامج وضعف الفائدة المرجوة منها 

عدم إتباع الطرق العلمية لتحديد االحتياجات مما يؤدي إلى عدم التطـابق   .٦
 .بين الطاقات واإلمكانات المتوفرة واالحتياجات العقلية 

ألقل تقدماً تفتقر إلى خدمات االتصال الجيـدة  دول العالم االزالت كثير من  .٧
مثل مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر وتكلفة االتصال العالية فيمـا يتعلـق   
باستخدام اإلنترنت ،هذا باإلضافة إلى  رداءة مستوى الخدمات التي تقدمها 

 . شركات االتصال 

ـ    .٨ ن من أهم المعوقات التقنية هي مسألة أمن المعلومات و هـي الخـوف م
العمليات التخريبيـة ، والفيروسـات ، واالختراقـات     سرقة المعلومات أو

م ٢٠٠٢الوردي و آخرون ، (  .األمنية لقواعد البيانات ، وتخريب المواقع 
 ) .١٧٩ص

  -:المعوقات المالية  •

المشاكل المالية المتعلقة بشراء أجهزة حاسب آلي حديثة ، أو تحديث القـديم   .١
 . ة نظراً لقلة الموارد المالية منها وصيانتها عند الحاج

عدم كفاية الموارد المالية المخصصة ألجل مراكز التدريب وإعداد الكـوادر   .٢
 .الفنية 

 .محدودية الميزانية المخصصة ألجل البرامج واألنظمة والتطبيقات  .٣

ـ   .٤ ع وصـفحات الويـب   ارتفاع تكلفة إنشاء قواعد البيانات وتصـميم المواق
 .  عض ببوالشبكات وربطها بعضها 



 

 :الخالصة 

قد تكون سيئاته ال يمكن  تحديات اإلنترنت كبيرة جداً وفوائده كثيرة جداً ، كما
لكن مع هذا ال نستطيع  أن نغفل عن أهمية اإلدارة الرقمية حيـث تعتبـر   . تجاهلها

طريقة األلفية الثالثة للقضاء على الطرق التقليدية والبالية في اإلدارة ، والتي تـؤدي  
يل العمل وتأخير اإلجراءات وتعقيد المعامالت وغيرهـا مـن التصـرفات    إلى تعط

 . السلبية في عالم اإلدارة 
واإلستراتيجية المثلى لالستفادة من التكنولوجيا الرقميـة والتقنيـة الحديثـة    

هو البـدء فـي نشـر الثقافـة     . والمتمثلة في استخدام الحاسبات اآللية واإلنترنت 
للوصول إلـى مجتمـع    قنيةالبشري الذي سيتفاعل مع الت اراإللكترونية وتهيئة اإلط

 .قنيت
الرقميـة واسـتخدام    قنيـة عالم ملحوظاً في مجال التولقد وثب العالم وثباً ال

الشبكات العالمية وخدماتها ، وقد استفادة معظم المجتمعات العالمية من هذا التطـور  
ها االستغالل األمثـل ،  في علوم الحاسبات وخصوصاً جامعاتها وتعمل على استغالل

ـ فيما يصب في مصلحتها وتطورها وتقـدمها التقنـي ، و نلمـس رغبـة ق     ادات ي
المؤسسات التعليمية للتعليم العالي  بالمملكة العربية السعودية في تطوير الجامعـات  
والمؤسسات التعليمية من الجانب التقني والتكنولوجي لتحقيق أهداف خطط التنميـة  

ستوى هذه المؤسسات، والسبيل إلى ذلك  هو الرفع من مسـتوى  للرقي والرفع من م
الذي نعيشه  قنيديثها بما يناسب العصر التاإلدارة نمطاً وأسلوباً وفلسفة ووسائل وتح

حيث دخول التقنيات وتطور التكنولوجيا السريع أثر في أسـاليب و مسـتوى    اآلن
متطـورة تعتمـد علـى    اإلدارة حيث حولها من إدارة تقليدية إلـى إدارة رقميـة و  

 . التكنولوجيا والتقنيات الحديثة 
لذا البد لنا من معرفة كيفية االستفادة  من التقنيات الموجودة داخل مؤسساتنا 
الجامعية وتحويل اإلدارة من إدارة تقليديـة إلـى إدارة تقنيـة بتفعيـل دور هـذه      

 .التكنولوجيا الحديثة 



 

 الدراسات السابقة

ية تصنيف هذه الدراسات إلى سابقة التالية على منهجيقوم عرض الدراسات ال
 -:نوعين
 .مباشرة دراسات  -
 .غير مباشرة دراسات  -

إلى تتابع  –من خالل التصنيف  –وسوف تتعرض الباحثة في هذه الدراسات 
 . الدراسات زمنياً الحديثة فاألحدث 

  :المباشرة  الدراسات -: أوالً  

استخدام شبكة اإلنترنت كقناة ، بعنوان) م١٩٩٨( دراسة عبداهللا عمر خليل 

 :هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على، اتصال في البحث العلمي والتعليم العالي
 .تقنية اإلنترنت ونشأتها وتطورها -
، وخدمات WWWالبريد اإللكتروني، والويب : بعض خدمات اإلنترنت وهي -

 .البحث

 .خدمات اإلنترنت في مجال البحث العلمي -

 .ترنت في مجال التعليم العام والعالي بشكل عامتوظيف اإلن -

 :توصلت الدراسة النظرية إلى النتائج التالية
يتم التبادل العلمي بين الباحثين والعلماء واآلخرين من خالل برمجيات نقـل   -

 .FTPالملفات 
، يتم عن طريقه إرسال واستقبال الرسائل بين ] E- Mail: [ البريد اإللكتروني -

رنت في جميع أنحاء العالم لحظياً بمجرد كتابتها أو إعطاء أمر مستخدمي اإلنت
 .بإرسالها، وتمتاز هذه الخدمة برخص التكاليف والسرية والخصوصية



 

وهي مجموعة من أجهـزة الكمبيـوتر   : العالمية) الويب ( الشبكة العنكبوتية  -
المتواصلة عن طريق شبكة اإلنترنت، وتعـرض معلومـات مـن أجهـزة     

متواصلة عن طريق شبكة اإلنترنت، وتعرض معلومات منوعـة،  الكمبيوتر ال
. خاصاً لنقل النص متعدد الطبقات) بروتوكول(وتتبع من أجل ذلك مراسم أو 

وتكمن ميزة هذه الخدمة في إمكانية االنتقال بين النصوص المترابطـة مـن   
 .خالل شبكة الويب من جهاز آلخر

ثية معينة، يوجد أكثر مـن  بح تللحصول على معلوما: searchخدمة البحث  -
 .Wide- Area Information Systemأو   Gopher: برنامج لها مثل

وهي أما صوتياً أو كتابياً، والتخاطب الحي التفـاعلي، وال  : المحادثة الهاتفية -
بد من وجود الطرفين في نفس الوقت أمام شاشـات أجهـزتهم، مسـتخدمين    

 .Fingerبرنامجاً يطلق عليه اسم 

تيسر للباحـث الحصـول   : نترنت البحثية في مجال البحث العلميخدمات اإل -
على معلومات في أدبيات البحث، كما في حالة الدراسات السابقة أو معلومات 

انات والتقارير والمقاييس، حصول على أدوات البحث مثل االستبحولها، أو ال
وكذلك في المعالجة اإلحصائية وحتى في استشارة المختصـين فـي مجـال    

لبحث عن طريق البريد اإللكتروني أو المحادثـات الهاتفيـة المنطوقـة أو    ا
 ،واإلطالع على قواعد المعلومات وفهارس المكتبات. Chat – Talkالمكتوبة 
 .األكاديمية والبحوث والمراجع والكتب

 بـين  للتعـاون  هائلـة  مسـاعدة  قـدم  اإلنترنت، أن إلى الدراسة توصلت كما -

 البريـد  :طريـق  عـن  متباعـدة  أمـاكن  في ودينالموج واألفراد المؤسسات

 ومـؤتمرات  بعـد،  عن والصورة الصوت تستقبل التي والشاشات اإللكتروني

 على كثيرة صفحات تسجيل اآلن يتم كما المرئية، التليفونية والمكالمات الفيديو،

 حالياً واشنطن جامعة وتقوم العالم، أنحاء مختلف في الجامعات لمصلحة الويب



 

 البريـد  ويستخدم مجانية، كخدمة الويب شبكة على المحاضرات راتمذك بنشر

 برنامج طريق عن العربية باللغة سواء الجديدة الكتب عن لالستعالم اإللكتروني

 .اإلنجليزية اللغة أو بانكو

 نظمهـا  فـي  التعـديالت  مـن  الكثير المتقدمة الدول أجرت :التعليم مجال في -

 التدريس وطرائق الدراسية المناهج في سواء اإلنترنت، شبكة لتوظيف التعليمية

   .أيضاً النظام لهذا اإلدارية الجوانب في أم وتقنياتها،

استخدام اإلنترنت في  :بعنوان) م١٩٩٨(دراسة عبد اهللا عبد العزيز الهابس 

  التعليم العالي

تتناول هذه الدراسة موضوع كيفية توظيف التقنيات الحديثة وباألخص شبكة 
في التعليم العالي من أجل الحصول على المعارف والمعلومـات بأسـهل   اإلنترنت 

 .وأسرع الطرق وبأقل تكلفة
 :من أهداف الدراسة

 .التعرف على أهمية استخدام التقنية في التعليم -
التعرف على مفهوم اإلنترنت وكيفية استخدامه في التعلـيم بصـفة عامـة،     -

 .والتعليم العالي خاصة

نترنت في المجال األكاديمي، وفـي مجـال اإلدارة   التعرف على استخدام اإل -
 .وفي المجال البحثي

 .التعرف على تجارب بعض الجامعات في االستفادة من اإلنترنت -

استخدم الباحث في دراسته منهج االستقصاء  لتحليل المفهوم وتعريفـه ثـم   
دون  تطبيقه من خالل تحليل وتركيب نتائج عديدة من الدراسات والكتابات السـابقة، 
 :اللجوء إلى دراسة ميدانية أو تحليل المضمون، ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي

 .  استخدام اإلنترنت كوسيلة مساعدة في التعليم عن بعد -



 

بعض الجامعات أصبحت تمنح درجة البكالوريوس والماجستير والـدكتوراه   -
 .عبر اإلنترنت

طرق التـدريس،  (يمية استخدام اإلنترنت كوسيلة مساعدة في الجوانب األكاد -
 .بأسهل الطرق وبأقل تكلفة) والمناهج، واالتصال، والبحث العلمي

استخدام اإلنترنت كوسيلة مساعدة للباحثين من أساتذة الجامعات وغيرهم في  -
 .البحث عن المعلومات األبحاث والدراسات

تسجيل الطالب، وقبولهم، : استخدام اإلنترنت كوسيلة مساعدة في اإلدارة مثل -
ومعرفة كشف الدرجات، وتبليغ التعاميم و استخدام شبكات مستقلة للطـالب  

 .والموظفين واألساتذة لهذه المهام

 :أما أهم العوائق التي تقف أمام استخدام هذه الشبكة في التعليم العالي فهي
العوائق، سواء كانت مالية تتمثل في توفير األجهزة، أو فنية تتمثل في الوقت  -

 .، أو فكرية تتمثل في وجود مواقع سيئة على الشبكة الخدمةواالنقطاع عن 
 .عدم إعداد أعضاء هيئة التدريس أو الطالب الستخدام هذه الخدمة -

 .عدم التخطيط الستخدام هذه الخدمة، األمر الذي يعد من العوائق اإلدارية -

التعليم العـالي  : بعنوان) م١٩٩٩(دراسة إبراهيم المحيسن وخديجة هاشم 

 :هدفت هذه الدراسة إلى، )إنترنت(باستخدام شبكة المعلومات الدولية  عن بعد

التعريف بتقنية اإلنترنت وبإمكانية استخدامها في التعلـيم العـالي بالمملكـة     -
 .العربية السعودية

؛ والشـبكة العنكبوتيـة الدوليـة    )إنترنت(التعريف بشبكة المعلومات الدولية  -
 ).الويب(المعروفة 

 .الجامعة اإللكترونية أو الجامعة االفتراضيةمعرفة المقصود ب -



 

 .التعرف على التقنيات التي تيسر عملية االتصال بين مستخدمي الشبكة -

التعرف على المزايا التي اكتسبتها البيئات التعليمية نتيجة اعتمادها على تلك  -
 .التقنيات

لتعليم التعرف على إمكانية االستفادة من شبكة المعلومات الدولية في تطوير ا -
 .العالي بالمملكة

 :وانتهى الباحثان إلى ما يلي
شبكة اإلنترنت شبكة اتصاالت عالمية تربط عشرات اآلالف مـن شـبكات    -

الحاسبات باستخدام أنظمة اتصاالت قياسية تعرف ببروتوكـول فـي النقـل    
، أما الشبكة العنكبوتية الدولية فهي نظام مبـرمج لـربط   "بروتوكول إنترنت"

ص المتتابعة والمترابطة والمتوفرة على شبكة اإلنترنت، وأن وتصفح النصو
وإن فقدت –الجامعة اإللكترونية جامعة حقيقية تقوم بوظائف الجامعة التقليدية 

فهي تتميز باالنتشار الجغرافي، وباسـتخدام الوسـائل    -المظاهر المادية لها
لتعليم والتعلم التي عملية ا: فيعني" اإللكتروني"أما تعبير . اإللكترونية للتدريس
 .تتم بواسطة اإلنترنت

هناك نوعين من التقنيات التي تيسر عملية االتصال بين مستخدمي الشـبكة،   -
األول يتيح خدمة االتصال المتزامن ، واآلخر يتيح خدمـة االتصـال غيـر    

 المتزامن 

: بيئات التعليم العالي المعتمدة على اإلنترنت تتسم بمجموعة من الخصـائص  -
ام أنظمة موحدة عالمياً؛ واستقالل المستخدم فـي الوقـت واألجهـزة    كاستخد

والمسافات؛ وإمكانية الوصول إليها عالمياً، وتعدد وسائط االستخدام، ووجود 
 .الدعم الصناعي لها



 

كما أن لها مزايا عديدة، كالتحرر من العوائق الجغرافية والزمنية، وانخفاض  -
ودعمها، واهتمامها بالجوانب اإلنسانية  الكلفة، واهتمامها بالتخصصات التقنية

إتاحة الفرصة لمن يعانون من إعاقة جسدية للدراسة عن بعد، والتفاعل : مثل
 .السوي مع رفاق الدراسة

هناك بعض الجامعات اإللكترونية التي توفر مجاالت واسعة من التخصصات  -
ـ  ال التعلـيم  النظرية والتطبيقية، كما أن هناك اهتماماً بالبحث العلمي في مج

المعتمد على اإلنترنت، أما اإلسهامات التي يمكن أن تؤديها الشـبكة للتعلـيم   
توسيع قاعدة القبول في التعلـيم لمواجهـة زيـادة    : العالي، فهي عديدة منها

الطلب االجتماعي عليه، والمساهمة في حل مشكالت الدراسـة باالنتسـاب،   
جامعة ، والتدريب على البحـث  وتقديم خدمات أكاديمية تدعم التعليم داخل ال

 .العلمي وأداء الواجبات
: بعنـوان ) م١٩٩٩(دراسة فهد ناصر الفهد وعبداهللا عبد العزيز الموسـى  

دور خدمات االتصال في اإلنترنت في تطوير نظم التعليم فـي مؤسسـات التعلـيم    

 .العالي

 أجرى الباحثان هذه الدراسة حول كيفية توظيف شبكة اإلنترنت بصفة عامـة 
وتحاول الدراسة اإلجابـة علـى   . وخدمات االتصال بصفة خاصة في التعليم العالي

 :السؤال التالي
كيف يمكن استخدام خدمات االتصال في اإلنترنت كوسيلة تعليمية في التعليم 

 العالي؟
اتبع الباحثان منهج االستقصاء الذي يركز على االهتمـام بتحليـل المفهـوم    

تحليل وتركيب نتائج عديدة من الدراسـات والكتابـات    وتعريفه ثم تطبيقه من خالل
 .دون اللجوء إلى دراسة ميدانية أو تحليل لمضمون



 

 :ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة
 :البريد اإللكتروني وأهم تطبيقاته في التعليم العالي -
 .استخدامه كوسيط لالتصال بين الجامعات السعودية •
ئة التدريس والكلية أو القسـم أو الشـؤون   وكوسيط لالتصال بين أعضاء هي •

 .اإلدارية

كوسيلة إلرسال اللوائح والتعاميم وما يستجد مـن أنظمـة ألعضـاء هيئـة      •
 .التدريس

 .وكذلك بين المتخصصين من مختلف أنحاء العالم
كوسيلة اتصال بين الشؤون اإلدارية والطالب فيما يختص بإرسال التعـاميم   •

 .واإلعالنات
 .بين األستاذ والطالب وكوسيط لالتصال •

 :استخدامات القوائم البريدية في التعليم العالي -
ربط مديري ووكالء وعمداء ورؤساء األقسام في جامعات المملكة في قـوائم   •

 .متخصصة
تأسيس قوائم خاصة بأعضاء هيئة التدريس في المملكة حسـب التخصـص،    •

 .وذلك لتبادل وجهات النظر للتواصل بأقل تكلفة

اذ الجامعي أن يضع قائمة تشتمل على أسماء الطالب والطالبـات  يمكن لألست •
وعناوينهم بحيث يمكن إرسال الواجبات المنزلية ومتطلبات المادة باسـتخدام  

 .هذه القائمة

 :استخدامات مجموعة األخبار في التعليم العالي -



 

تأسيس مجموعات أخبار على مستوى الجامعات بين المتخصصـين لتبـادل    •
 .وجهات النظر

 :استخدامات برامج المحادثة في التعليم العالي -
استخدام نظام المحادثة وسيلة لعقد االجتماعـات علـى مسـتوى المملكـة،      •

 .باستخدام الصوت والصورة
استضافة األساتذة من أي مكان في العالم إللقاء محاضـرة علـى الطـالب،     •

 .ويمكن استخدامها كحل لمشكلة نقص األساتذة

 .مكان في العالم، أو في أنحاء المملكةبث المحاضرات إلى أي  •

 .عقد الدورات العلمية عبر اإلنترنت •

أما أهم العوائق التي تقف أمام استخدام خدمات االتصال في التعلـيم العـالي   
 .التكلفة المادية، والمشاكل الفنية، واللغة: فيه

 :وأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة فهي
ي التعلـيم العـالي فـي الجوانـب اإلداريـة      التوصية باستخدام اإلنترنت ف -

واألكاديمية، وربط أعضاء هيئة التدريس والطـالب بالجامعـات والكليـات    
السعودية، بشبكات مستقلة لتبادل وجهات النظر واآلراء فيما يخـدم العمليـة   

 .التربوية
دراسة استخدام التعليم عن بعد في المملكة، لمواجهة األعداد المتزايـدة مـن    -

 .بالطال
واقع استخدام اإلنترنت في : بعنوان) م٢٠٠١(دراسة عبد اهللا عمر النجار 

 يئة التدريس بجامعة الملك فيصلهالبحث العلمي لدى أعضاء 

أجرى الباحث دراسة حول واقع استخدام تطبيقات اإلنترنت في البحث العلمي 
 :لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس، وتحاول اإلجابة على السؤال التالي



 

ما واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملـك فيصـل، لتطبيقـات    
 اإلنترنت في البحث العلمي؟

اتبع الباحث المنهج المسحي الذي يعتبر مناسباً لطبيعة هذه الدراسة التي وقد 
تهتم بتقصي اآلراء عن واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملـك فيصـل   

إعداد البحوث العلمية، ويمثل المجتمع األصلي لهذه اإلستبانة لتطبيقات اإلنترنت في 
أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بجامعة الملك فيصل المركز الرئيسي 

فرداً من الذكور واإلناث، موزعين علـى أربـع   ) ٣٤٥(باإلحساء، والبالغ عددهم 
طري والثروة الحيوانيـة،  كلية العوم الزراعية واألغذية، كلية الطب البي: كليات هي

وقد سحبت عينة عشوائية يقدر عـددها  . كلية التربية، كلية العوم اإلدارية والتخطيط
أي مـا نسـبته   ) ١٣٠(فرد، وقد بلغ عدد اإلستبانات القابلة للتحليـل  ) ٢٠٠(بنحو 

 .من اإلستبانات الموزعة%) ٦٥(
، for Windows ٩.٠ .SPSS vاستخدم الباحث للمعالجة اإلحصائية برنـامج  

في معالجة بيانات الدراسة، وقد شمل ذلك التكرار، والنسبة المئوية، والمتوسـطات،  
، واختبـار  Mann Whitneyواالنحراف المعياري؛ باإلضافة إلى اختبار مان وتني 

 .Alfha Gronbach، واختبار ألفا كرونباخ Kruskal-Wallisكروسكال واليز 
 :الباحث ومن أهم النتائج التي توصل إليها

 .معظم أفراد العينة يستخدمون اإلنترنت أسبوعياً في البحث العلمي -
 .يرى معظم أفراد العينة أن استخدام اإلنترنت لغرض البحث العلمي مهم جداً -

 .أهم استخدام اإلنترنت تتمثل في البحث عن مصادر بحثية -

ـ  - رض البحث من خالل الويب، يمثل الطريقة األولى في استخدام اإلنترنت لغ
 .البحث العلمي



 

استخدام أدوات بحثية متنوعة، يحتل المرتبة األولى من طرق العثور علـى   -
 .المعلومات من اإلنترنت

عدم توافر التدريب المناسب على استخدام اإلنترنـت، مـن أهـم معوقـات      -
 .استخدام اإلنترنت في البحث العلمي

اإلنترنت في البحث هناك اتجاهاً إيجابياً ألعضاء هيئة التدريس نحو استخدام  -
 .العلمي
 : الدراسات الغير مباشرة :ثانياً 

إدارة نظم التعليم العـالي  : بعنوان) م١٩٩٧(دراسة عبد الجواد السيد بكر 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف بشكل رئيسي ، دراسة مقارنة: عن بعد وأخالقياتها
 :ق إلى األمور التاليةعلى كيفية إدارة نظم التعليم عن بعد، وذلك من خالل التطر

 .أنماط إدارة نظم التعليم العالي عن بعد -
 .إدارة قطاع تصميم المادة الدراسية وإنتاجها وتوزيعها -

 .كيفية إدارة قطاع خدمات شئون الطالب -

ولخص الباحث أهداف دراسته بعرض النماذج في إدارة نظم التعليم العـالي  
وذلـك  " خدمات الطـالب "و" إعداد المادة الدراسية: "عن بعد، وتطبيقاتها في قطاعي

بغية توضيح الرؤية لصانع قرار إدارة هذا النوع من التعليم، والعمل على إنجاحـه،  
األجهزة اإلدارية والفنية واإلشرافية، كما ألقت الدراسة الضوء على ضرورة توفير 

وتوضيح أهمية هذه األجهزة على هذا النوع من التعليم، واألخـذ بمبـدأ التجريـب    
 .والتطبيق، بغية رفع مستوى هذا النوع من التعليم وكفايته

استخدم الباحث في دراسته المنهج التحليلي المقارن الذي يفيد في التمييز بين 
لعالي عن بعد، والتعليم العالي التقليدي، من حيث أوجـه االتفـاق   إدارة نظم التعليم ا



 

كما أن طريقة المنهج التحليلي المقارن، مكنت الباحث مـن  . وكذلك أوجه االختالف
 .إبراز أنماط ذات طبيعة متميزة في إدارة نظم التعليم العالي عن بعد

 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
- عد تمثل روافد جديدة للتعليم العالي بشكل عـام، ووجـوب   نظم التعليم عن ب

 .وضع هذه الحقيقة في االعتبار عند اتخاذ القرار السياسي أو التربوي
نظم التعليم عن بعد تتميز بأنماط إدارية مستحدثة عن إدارة التعليم الجـامعي   -

بها في ، على الرغم من أنها تعد من نتائج عمليات هذه اإلدارة وأسلو التقليدي
 .مواجهة التغيرات في نظم التعليم، ومن الضغوط االجتماعية الواقعة عليها

إدارة التعليم عن بعد وليدة مجتمع متقدم، يعمل على توظيف مـداخل فنيـة    -
 .وتكنولوجية متقدمة إلدارة هذه النظم

ضرورة التعرف على نماذج إدارة نظم التعليم عن بعد ومداخلها فيما يخص  -
 .عليمية وخدمات الطالبالمادة الت

، من الوقوف على آليات "التعليم عن بعد"تمكين الدول التي لم تستخدم مجال  -
 .العمل والتعرف على نواحي نجاحه وجوانب قصوره

نظام إداري مقترح لتعليم : بعنوان) م١٩٩٨(دراسة فائقة سعيد علي حبيب 

، الخبرات المعاصرةجامعي عن بعد في المملكة العربية السعودية في ضوء بعض 

درست الباحثة فيها وضع نظام إداري مقترح لتعليم جامعي عن بعد فـي المملكـة   
العربية السعودية في ضوء بعض الخبرات المعاصرة وذلك من خـالل األهـداف   

 :التالية
 .التعرف على الخبرات المعاصرة للتعليم الجامعي عن بعد ونظم إدارته -
التي تتطلب قيام نظام للتعليم الجامعي عـن   على الدواعي واألسباب التعرف -

 .بعد في المملكة



 

الوقوف على محاوالت التعليم عن بعد ومبرراته في الجامعـات السـعودية    -
 .ومدى إمكانية تطويره

الوصول إلى نظام إداري مقترح لتعليم جامعي عن بعد في المملكة العربيـة   -
 .السعودية في ضوء بعض الخبرات المعاصرة

بهذا النوع من التعليم، ليأخذ مكانه الطبيعـي مـع نظـام التعلـيم      الوصول -
 .التقليدي

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لوصل ظاهرة التعليم عـن  
بعد، وطرق إدارته وتحليلها؛ ثم وصف بعض الخبرات العالمية في كل من بريطانيا 

م عن بعد في هـذه الـدول، وإدارة   نشأة جامعات التعلي: واستراليا وتايالند من حيث
هيكلها التنظيمي، وتمويلها، وكذل كعالقتها بالمؤسسات األخرى، مع إجراء مقارنـة  
بين إدارة هذه الخبرات، ووصف محاوالت التعليم عن بعد في المملكة، ثـم وضـع   
تصور إلدارة تعليم جامعي عن بعد في المملكة، واإلفادة من هذه الخبرات األجنبيـة  

 .معاصرةال
 :وكان من أهم نتائج الدراسة اآلتي

زيـادة الطلـب   : الوصول إلى مبررات األخذ بنظام التعليم عن بعد، ومنهـا  -
االجتماعي على التعليم، ونقص أعضاء هيئة التدريس، والوضع االجتمـاعي  

 .للمرأة، وجغرافية المملكة، والتوزيع الجغرافي للجامعات
غ التعليم عن بعد في المملكة، لم يطرأ عليه نظام االنتساب، الذي يعد أحد صي -

أي تحسينات وتجديدات، مع أنه يعتمد اعتماداً كلياً على الجامعات التقليديـة  
 .في طريقة إدارته ومختبراته وخدماته العلمية واألساتذة القائمين على تنفيذه

من  يعد: نظام الشبكات التلفزيونية المغلقة، والذي طور المايكرويف استخدامه -
صيغ التعليم عن بعد، لجأت إليه بعض الجامعات في المملكة، إضـافة إلـى   



 

كليات التربية للبنات التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات، لتعـويض الـنقص   
النسائي في أعضاء هيئة التدريس بالعنصر الرجالي، وعلى الرغم من التوسع 

ويرجع السبب في . خاصة به في استعمال هذا النظام فلم تنشأ له أقسام إدارية
ذلك إلى إدارته، ضمن أنظمة وأسلوب إدارة الجامعات والكليـات التقليديـة،   

 .وليس كأحد صيغ التعليم الجامعي عن بعد

اقتراح نظام جامعي عن بعد في المملكة العربية السعودية، يؤسـس النظـام    -
م اإلداري اإلداري له على االستفادة من الخبرات المعاصرة، ويشـمل النظـا  

 :المقترح لهذه الجامعة على

 .للمركز الرئيسي، وللفروع والمراكز الصغيرة: أوالً الهيكل التنظيمي
 .تمويل الجامعة: ثانياً
 .عالقة الجامعة بالمؤسسات األخرى: ثالثاً

استخدام شبكة االنترنـت  ( :بعنوان) هـ١٤٢٣(دوى فاروق عمر دراسة ف

هـدفت هـذه   ، )في المملكة العربية السـعودية لي في إدارة مؤسسات التعليم العا
الدراسة إلى معرفة واقع استخدام شبكة المعلومات االنترنت فـي إدارة المؤسسـات   

لق باألنشطة اإلداريـة والتوظيفيـة   التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية فيما يتع
ومـع الكشـف   ، العلمية، والدراسات األكاديمية ، واألنشطةوشؤون القبول والتسجيل

باختالف طبيعـة المؤسسـة   عن درجة االختالف في واقع استخدام شبكة اإلنترنت 
، والتعرف على وجهة النظر من خالل عينة الدراسة حول أهم المعوقـات  التعليمية

التي تواجههم في هذا المجال ن والتعرف على تفعيل استخدامات شـبكة االنترنـت   
. وجهة نظر أصحاب الخبرة والقرار اإلداري  بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة من

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وذلك باستقصاء االستخدامات والمعوقات 
وتفعيل استخدامات شبكة اإلنترنت بمؤسسات التعلـيم العـالي بالمملكـة العربيـة     

 .السعودية 



 

 : وكانت من التوصيات التي ذكرتها الباحثة 
متطلبات التغيير من اإلدارة التقليديـة إلـى اإلدارة    وضع إستراتيجية تغطي .١

 ).التقنية ( الرقمية 

بناء قاعدة معلومات مشتركة الستخدامها من خالل اإلنترنت ، لمعرفة قوانين  .٢
لي التعليم ؤوارد البشرية والوظائف لتساعد مسالعمل واألنظمة اإلدارية والمو

 .على اتخاذ القرارات التخصصية 

فعيل استخدامات شبكة اإلنترنت لتنظيم عملية القبول للطـالب  التركيز على ت .٣
 . المستجدين وتمكين الكليات من تقديم خدمات أفضل لهم 

متابعة التوجهات العالمية والتطورات في مجال استخدام اإلنترنت والتطـور   .٤
 .التقني في التعليم العالي 

ضور الندوات إتاحة الفرص لمشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثين من ح .٥
لمـن ال  ( والمؤتمرات العلمية ، وتوفير خدمات المؤتمرات لهم عـن بعـد   

 . لتنميتهم علمياً ومهنياً) يستطيع الحضور 
 (١٩٩٥ .shearin, Edward Thomas Jr)دراسة شـيرين ، ادوارد ثومـاس   

 أسلوب دلفي –تطوير المعرفة الشبكية ولمهاراتها 

Development of a Definition and Competencies for Network Literacy: 
Delphi Study 

" لعلـم الشـبكة  "الهدف من هذه الدراسة هو تحديد القدرة وتكوين تعريـف  
]Network Literacy [   بمساعدة هيئة من الخبراء، وتم اختيار أسلوب دلفـي لكونـه

 .يهيئ إجراءات قياسية لجمع وتصفية المعلومات الكمية والعددية
الشـبكي، هـو    –العلم  –أو  –المعرفة : "أجمعت عليه الهيئة هو التعريف الذي

القدرة على تحديد المعلومات اإللكترونية من الشبكة والـدخول إليهـا واسـتعمالها    
وتقييمها ، والمهارات المطورة لمعرفة علم الشبكة ، يدور حول الطريقة التي مـن  



 

ـ  ات علـى الشـبكة ، ثـم    خاللها يستطيع الفرد الدخول واستعمال مصادر المعلوم
 :استخدامها لزيادة معلوماته ، وهذا يتضمن

القدرة على تحديد قيمة المعلومات المأخوذة من الشبكة، ثم وضعها في سياق  -
Context مع أمور أخرى. 

معرفة موارد المعلومات اإللكترونية وذلك لالستخدام الفـردي واالسـتخدام    -
 .المهني

 .عريفالقيام بالوظائف التي يحددها الت -

القدرة على معرفة متى نستخدم الشبكة ، ومتى نطبق المعرفة المأخوذة مـن   -
 .أي القدرة على توظيف المعلومات. الشبكة في ظروف جديدة 

وهـو عبـارة عـن     –أسلوب دلفي  –استخدمت الباحثة في التحليل طريقة 
 .ةطريقة اتصال منظم تكراري تسمح لهيئة من الخبراء الوصول إلى مواقف جماعي

راجع الخبراء وطوروا االقتراحات الخاصة بالتعريف والمهارات، وذلك من 
خالل ثالث دورات من االتصال بين الخبـراء والمفحوصـين باسـتخدام البريـد     
اإللكتروني على اإلنترنت ، كما تم استخدام أسلوب التحليل الكمي والتحليل العـددي  

 .لتحليل البيانات للدورات الثالثة
) ١٩٩٧ , Applebee, Clayton and Pascoe(، وباسكو ي، كليتوندراسة ابيلب

 االستخدام األكاديمي لإلنترنت في أستراليا

Australian Academic Use of the Internet 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى استخدام األساتذة األكاديميين في جامعـة  
والتعريـف علـى آراء    م،١٩٩٥كانبرا في استراليا لخدمات اإلنترنت خالل عـام  

مستخدمي شبكة اإلنترنت ، وكذلك التعرف على المعوقات التي تحـد مـن فعاليـة    
 .استخدام اإلنترنت



 

تكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس فـي جامعـة كـانبرا فـي     
، واسـتخدمت   %]٧٥بمعـدل اسـتجابة   [ ٢٤٣استراليا، وبلغ مجموع االستجابات 

البحث ، وتم إرسـال االسـتبيانات عـن طريـق البريـد       ة فياإلستبانة أداة رئيس
اإللكتروني، تالها متابعة بالبريد اإللكتروني، واعتبرت الدراسة الذين لم يجيبوا على 

المرسلة بالبريد اإللكتروني أعضاء غير منتظمين فـي اسـتخدام البريـد     اإلستبانة
 .اإللكتروني، ولذا تم إرسال نسخة مطبوعة من االستبيان لهم

باسـتخدام  ] تربيـع  –كـا  [استخدم للمعالجة اإلحصائية سلسلة من اختبارات 
 ].ستارميو[برنامج الكمبيوتر 
 :ومن أسئلة الدراسة

 ما نسبة األكاديميين الذين يستخدمون اإلنترنت ؟ -
 كم عدد مرات استخدام األكاديميين لإلنترنت ؟ -

 ما هي الطرق التي يتبعونها في استخدام اإلنترنت ؟ -

 خدمون اإلنترنت كما يجب ؟هل يست -

 ما هي المعوقات التي تمنعهم من استخدامها بطريقة أفضل ؟ -

 :من نتائج الدراسة ما يلي
البريد اإللكتروني كان مستخدماً استخداماً شامالً من قبـل األكـاديميين فـي     -

 .جامعة كانبرا
لالتصال للـدخول علـى    Telnetفقط من أفراد العينة استخدمت تيلنيت % ٨ -

% ٢٩استخدمت على أساس أسبوعي، و% ٤٣س المكتبة بشكل يومي، وفهار
 .على أساس شهري



 

علـى أسـاس   % ١٩من أفراد العينة تستخدم الشبكة النسيجية يومياً ، % ١٣ -
أما غير مستعملي الويب فكانت نسـبتهم  . على أساس شهري% ٥.١أسبوعي

٥٣.% 

 –اإلنترنت  –ينة لم يستخدم معظم أفراد الع: المكتبة وخدمات إيصال الوثائق -
 .لالتصال بالمكتبة أو ألي خدمات إيصال الوثائق

للمشاركة في  –اإلنترنت  –من أفراد العينة % ٢٥استخدم : مجموعة النقاش -
% ١٤على أسـاس أسـبوعي، و  % ٩محادثات جماعية على أساس يومي، و

على أساس شهري ، بينما ذكر نصف العينة عدم اسـتخدامهم لمجموعـات   
 .النقاش

الوقت الالزم الستخدام اإلنترنـت، والوقـت   : معوقات استخدام اإلنترنتمن  -
الالزم لتطبيق االستقصاء، وبرامج البحث الضعيفة، وحاجـة الكثيـر مـن    

من العينة عدم وجود وقت كـافي  % ٨٠المعلومات المتاحة إلى غربلة، أفاد 
 .الستخدام كل المعلومات التي يحصلون عليها من خالل اإلنترنت

بنعم عن حاجة أفراد العينة إلـى التـدريب   % ٧٥أجاب أكثر من : يبالتدر -
الستخدام اإلنترنت وأكد معظم األكاديميين بأنهم يحتاجون إلى زيادة التدريب 

 .على استخدام اإلنترنت

 .وبسؤال أفراد العينة عن األنشطة غير المفعلة والمطلوب استخدامها اآلن -

 :كانت اإلجابة
 .يع متعددة الوسائط، مقترحات لمواضيع أبحاثاإلشراف عن بعد، مشار

استخدام أعضاء هيئة التدريس الذكور البريد اإللكتروني والشبكة النسـيجية   -
لم تكن هناك فروق ترجع إلى تأثير السن بسبب . أكثر من العضوات اإلناث 

 .تجمع عمر معظم أفراد العينة حول األربعين، وقليل منهم في الستين



 

ريس في قسم المعلومات والهندسة، كانوا أكثـر اسـتخداماً   أعضاء هيئة التد -
 .لإلنترنت من األقسام األخرى

االستخدام األساسي للشبكة كان للبريد اإللكترونـي بينمـا كـان اسـتخدامه      -
 .للتدريب قليالً

استخدام االتصاالت عن  . Barswell , Ray )  ( ١٩٩٨دراسة بارسويل ، راي

 لخدمة  ومشرفيهم في الجامعةبعد من قبل معلمين ما قبل ا

The Use of Telecommunications by Pre-service Teachers and their 
University Supervisors 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام تكنولوجيا االتصاالت عن بعـد  
بين المعلمين والمشرفين في الجامعة ، ومقارنة نتائج المعلمـين الـذين اسـتخدموا    
تكنولوجيا االتصاالت لالتصال أثناء تدريبهم التعليمي لفترة ما قبل الخدمـة، وبـين   

 . أولئك الذين لم يستخدموا التكنولوجيا
 :اهتمت الدراسة بالتعرف على

تقييم استعمال البريد اإللكتروني بين مشرفي الجامعة والمعلمين أثناء التجربة  -
 .أو الخبرة التعليمية ما قبل الخدمة

وتكونت عينـة  . تخدام المنهج الوصفي، وتطوير استبانه كأداة للدراسة تم اس
 .فرداً ٢٠٧الدراسة من 

 :من نتائج الدراسة
ال تستعمل العينة اإلنترنت بشكل نموذجي، وذلك بسبب عدم توفر مهـارات   -

 .االستخدام لديهم
% ٤٧من العينة لديهم اشتراك في اإلنترنت في العمل بينما كان لدى % ٩٤ -

لعينة اشتراك في اإلنترنت من منازلهم، وأفراد العينـة البارعـة فـي    من ا
 .اإلنترنت هم المستخدمين لإلنترنت



 

كان مستوى استخدام أفراد العينة لمهارات اإلنترنت بسيط إلى حد ما ، لكـن   -
 .االستخدام يرتفع في البريد اإللكتروني

ـ   - ى اسـتخدام  يحتاج المعلمون إلى أخذ المزيد من المعلومات والتـدريب عل
 .وأوصت الدراسة بمكافأة المعلمين المستخدمين لإلنترنت . اإلنترنت 

تـأثيرات اإلنترنـت علـى      ( ١٩٩٨ . Wang , Jinbo )دراسة وانج، جينبـو 

 األبحاث التربوية ألعضاء الكلية في كل من الواليات المتحدة األمريكية والصين

Effects of the Internet on Educational Research of Faculty Members in the 
US and China 

هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على استفادة أعضـاء  
 .الكلية حين استخدام اإلنترنت في البحث العلمي

 :تحاول الدراسة اإلجابة على األسئلة اآلتية
 ما مستوى الدخول على اإلنترنت، ومستوى استخدامها ؟ -
 وسيلة لتعليم أعضاء الكلية االستخدام الفعال لإلنترنت ؟ ما هي أفضل -

ستخدام اإلنترنت في البحث ما هي اهتمامات أعضاء الكلية تجاه كيفية تعلم ا -
 ؟العلمي

 ما هي معوقات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي؟ -

تكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة تدريس في الواليات المتحدة األمريكية 
 .والصين

كأداة لجمع البيانات، كان عـدد االسـتبيانات الموزعـة     اإلستبانةاستخدمت 
، وبلغ عدد اسـتجابات   ٥٧٠ألعضاء هيئة التدريس في الواليات المتحدة والصين 

 %.٨٦بنسبة  ٢١٥، واستجابات الصين % ٦٠.٩بنسبة  ١٩٥الواليات المتحدة 
 :وبينت الدراسة ما يلي



 

مكانية اكبر للدخول علـى اإلنترنـت مـن    لدى مجموعة الواليات المتحدة إ -
من أفراد االتصال باإلنترنت في العمل، مقارنـة  % ٩٨.٥مجموعة الصين، 

من أفراد عينـة الواليـات المتحـدة لـديهم     % ٩٠.٨للصين، % ٥١.٢بـ 
من مجموعة الصين لديهم كمبيـوتر فـي   % ٩.٥كمبيوتر في العمل، بينما 

 .المنزل
مـن مجموعـة   % ٦٧.٢حاسبات المنـزل،   بالنسبة الستخدام اإلنترنت في -

 .لمجموعة الصين% ٣٤.٤الواليات المتحدة لديها هذه اإلمكانية، مقارنة بـ 

تدخل مجموعة الواليات المتحدة على اإلنترنت بشكل أكبر مـن مجموعـة    -
الصين، وقد يكون هذا سبب رئيسي الستخدام الواليات لإلنترنت في البحـث  

 .التربوي عن مجموعة الصين

من أفراد العينة في كال البلدين على معرفة الستخدام % ٧٠ل أكثر من حص -
التعلـيم  : اإلنترنت بدرجات متفاوتة من خالل ثالث مصادر رئيسـية هـي  

لكن الغالبية من أفراد العينة . الذاتي، والجامعة، أو مساعدة مستخدمين آخرين
 .حصلت على معرفة االستخدام عن طريق التعليم الذاتي

ن مجموعة الواليات المتحدة وجدت أن أفضل وسيلة لمسـاعدة  م%  ٤٢.٦ -
تفضل تـوفير ورش  % ٤٨.٥األستاذ ، هي تعيين متخصص لإلنترنت ، و 

ترى االشتراك مع اآلخرين للتعلـيم علـى اسـتخدام نفـس     % ٣٠العمل، و
تفضـل ورش العمـل، و   % ٤٤.٢البرامج، وبينما في مجموعـة الصـين   

 .ترى توفير دورات قصيرة% ٣٨.٦

وجدت الدراسة فروقاً بين المجموعتين لصالح مجموعة الصين فيما يخـص   -
 أهمية التـدريب  



 

ألن مجموعة الصين أقل معرفة وأقل مهارة على استخدام اإلنترنـت، لـذا   
 .تحتاج لمزيد من التدريب

بالنسبة لمهارات استخدام اإلنترنت أوضحت النتائج أن أكثـر مـن نصـف     -
ادرة بدرجة كبيرة على استخدام المهارات الست مجموعة الواليات المتحدة ق

% ] ٩٤.٣[ البريد اإللكتروني لتبادل المعلومـات مـع اآلخـرين    : التالية 
% ] ٦٢[ ، ومجموعـة النقـاش   % ]٨٦.٢[ والويب للبحث عن المعلومات 

، ومجموعة األخبار % ]٥٤.٤[ ، واستخدام تيلنت % ]٥٧.٤[ ونقل الملفات 
بينما حصلت مجموعة الصين علـى  % ] ٥٠.٨[ للحصول على المعلومات 

، % ]٤٥.٨[ البريد اإللكتروني : درجات أقل بالنسبة لهذه المهارات كما يلي
، ونقل الملفـات  % ] ٢٥ [، وإنشاء مواقع ويب % ]٣١.٦[ ومواقع الويب 

 ].  %٢١.٧[، وتيلينت  % ]٢٢.٢[ ترنت ، ونشر المقاالت على اإلن%]٢٥.٩[

الذكور في مجموعة الواليات المتحدة استخدمت اإلنترنت أوضحت النتائج أن  -
سنة، كانت أكثر من  ٤٠-٣٦أكثر من اإلناث ، ومن ناحية العمر فمجموعة 

، وفي الصين ارتبطت المهارة أيضاً عكسياً مع ٦٠-٥٦مهارة من مجموعة 
سنة لهم مهارة أكبر من المجموعة  ٣٠األفراد الذين تقل أعمارهم عن : السن
مجموعـة  : سنة، وبالنسبة لسنوات الخبـرة  ٤٥-٤١نة، وكذلك س ٣٥-٣١

سنة  ٢٠-١٦سنوات كانت أمهر في استخدام اإلنترنت من  ٥-١الخبرة من 
 .خبرة

كان المعيدون والمدرسون أكثر مهارة في استخدام اإلنترنت مـن مجموعـة    -
من مجموعة الواليات المتحدة، كـانوا  % ٦٠األستاذة واألستاذة المساعدين، 

بأخذ دورات أو حضور ورش عمل الستخدام اإلنترنت، مقارنة " تمين جداًمه"
 .من مجموعة الصين% ٨٤مع 



 

البريد اإللكتروني والويب كانا أكثر استخداماً وبصورة متكررة للبحث عـن   -
 .مصادر في البحث العلمي في البلدين

ـ  - ال كما أوضحت النتائج أن توقع مزايا استخدام اإلنترنت للبحث العلمي في ك
البلدين، كانت إيجابية ومرتفعة، وكانت إجابـات عينـة الواليـات المتحـدة     

 :كالتالي

استخدام اإلنترنت يزيد التعاون بين الزمالء فـي البحـث العلمـي    % ٩٢.٥ -
يحسـن جـودة البحـث    % ٨١.٧يوفر الوقت في البحث العلمي، و% ٨٣.٨

كفـاءة  يزيد مـن  % ٧٧.٢أسرع من الطريقة التقليدية، و% ٧٨.٣العلمي، و
يزيد من متعة العمل فـي البحـث العلمـي    % ٧٣وفاعلية البحث العلمي، و

 .يوفر المال في البحث العلمي% ٧٢.٢و
 , FLEEK , Robert and Mcqueen )دراسة فليك ، روبرت وماكوين ، تينا 

Tena  استخدام شبكة اإلنترنت كقناة اتصال في البحث العلمي والتعلـيم  )  ١٩٩٩ ،

 :ذه الدراسة إلى التعرف علىهدفت ه، العالي
 .تقنية اإلنترنت ونشأتها وتطورها -
،  WWWالبريـد اإللكترونـي، والويـب    : بعض خدمات اإلنترنت وهـي  -

 .وخدمات البحث

 .خدمات اإلنترنت في مجال البحث العلمي -

 .توظيف اإلنترنت في مجال التعليم العام والعالي بشكل عام -

 :لتاليةتوصلت الدراسة النظرية إلى النتائج ا
يتم التبادل العلمي بين الباحثين والعلماء واآلخرين من خالل برمجيات نقـل   -

 .FTPالملفات 



 

، يتم عن طريقه إرسال واستقبال الرسـائل  ]  E- Mail: [ البريد اإللكتروني -
بين مستخدمي اإلنترنت في جميع أنحاء العالم لحظياً بمجرد كتابتها أو إعطاء 

 .الخدمة برخص التكاليف والسرية والخصوصية أمر بإرسالها، وتمتاز هذه

وهي مجموعة من أجهزة الكمبيـوتر  : العالمية ) الويب ( الشبكة العنكبوتية  -
المتواصلة عن طريق شبكة اإلنترنت، وتعـرض معلومـات مـن أجهـزة     
الكمبيوتر المتواصلة عن طريق شبكة اإلنترنت، وتعرض معلومات منوعـة  

خاصاً لنقل النص متعدد الطبقات  ) بروتوكول(وتتبع من أجل ذلك مراسم أو 
وتكمن ميزة هذه الخدمة في إمكانية االنتقال بين النصوص المترابطـة مـن   

 .خالل شبكة الويب من جهاز آلخر

للحصول على معلومات بحثية معينة ، يوجد أكثر من : searchخدمة البحث  -
 .Wide- Area Information Systemأو   Gopher: برنامج لها مثل

وهي إما صوتياً أو كتابياً، والتخاطب الحي التفاعلي ، وال : المحادثة الهاتفية -
بد من وجود الطرفين في نفس الوقت أمام شاشات أجهـزتهم ، مسـتخدمين   

 .Fingerبرنامجاً يطلق عليه اسم 

تيسر للباحث الحصـول  : خدمات اإلنترنت البحثية في مجال البحث العلمي  -
ات البحث ، كما فـي حالـة الدراسـات السـابقة أو     على معلومات في أدبي

معلومات حولها، أو الحصول على أدوات البحث مثل االستبيانات والتقـارير  
والمقاييس ، وكذلك في المعالجة اإلحصائية وحتى في استشارة المختصـين  
في مجال البحث عن طريق البريد اإللكتروني أو المحادثات الهاتفية المنطوقة 

واإلطالع على قواعـد المعلومـات وفهـارس    . Chat – Talk ة أو المكتوب
 .األكاديمية والبحوث والمراجع والكتب ،المكتبات



 

 بـين  للتعـاون  هائلـة  مسـاعدة  قدم ، اإلنترنت أن إلى الدراسة توصلت كما -

 البريـد  :طريـق  عـن  متباعـدة  أمـاكن  في الموجودين واألفراد المؤسسات

 ومـؤتمرات  بعـد،  عن والصورة الصوت تستقبل التي والشاشات اإللكتروني

 على كثيرة صفحات تسجيل اآلن يتم كما المرئية، التليفونية والمكالمات الفيديو،

 حالياً واشنطن جامعة وتقوم العالم، أنحاء مختلف في الجامعات لمصلحة الويب

 البريـد  ويستخدم مجانية، كخدمة الويب شبكة على المحاضرات مذكرات بنشر

 برنامج طريق عن العربية باللغة سواء الجديدة الكتب عن الستعالمل اإللكتروني

 .اإلنجليزية اللغة أو بانكو

 نظمهـا  فـي  التعـديالت  مـن  الكثير المتقدمة الدول أجرت :التعليم مجال في -

 التدريس وطرائق الدراسية المناهج في سواء اإلنترنت، شبكة لتوظيف التعليمية

  .أيضاً النظام لهذا ريةاإلدا الجوانب في و ، وتقنياتها

                                                                 

 -:دراسة الحالية بالدراسات السابقةعالقة ال

من خالل استعراض الدراسات العربية واألجنبية يتضح أن هناك عدة محاور 
لمحـاور أهميـة   قد اتفقت فيها هذه الدراسات مع الدراسة الحالية ومن أهـم تلـك ا  

  -: استخدام تقنية المعلومات في مؤسسات التعليم إدارياً وتعليمياً كما يلي 
على التعـرف علـى    )م١٩٩٨(الهابس و) م١٩٩٨(دراسة خليل وقد هدفت 

اسـتخدام  : أهمية استخـدام التقنية في التعليم وفي اإلدارة وكان من نتائج الدراسة 
عض الجامعات منحـت درجـة البكـالوريوس    اإلنترنت في التعليم عن بعـد وإن ب

، واستخدام اإلنترنت كوسـيلة مسـاعدة فـي    ماجستير والدكتوراه عبر االنترنتوال
، ومعرفة كشف الدرجات  وتبليـغ التعـاميم    تسجيل الطالب، وقبولهم: رة مثلاإلدا

، وقد ذكرت نتائج الدراسـة  لة للطالب والموظفين لهذه المهامواستخدام شبكات مستق



 

في عوائق مالية تتمثل : ستخدام الشبكة في التعليم العاليالعوائق التي تقف أمام ا أهم
 )م١٩٩٩(المحيسـن وهاشـم   وقد اهتمـت دراسـة   . توفير األجهزة و عوائق فنية

والتعرف على التقنيات التي تيسـر  ) اإلنترنت (بالتعريف بشبكة المعلومات الدولية 
تعرف على إمكانية االستفادة مـن شـبكة   عملية االتصال بين مستخدمي الشبكة وال

وانتهى البحث علـى هنـاك   . المعلومات الدولية في تطوير التعليم العالي بالمملكة 
بعض الجامعات اإللكترونية والتي توفر الفرصة للطلبة المعاقين جسدياً للدراسة عن 
ة بعد وان هذه الجامعات تتسم ببعض الخصائص وهي التحرر من العوائق الجغرافي

دراسة الفهد  و كانت أهم نتائج التي توصلت إليها . والزمنية وانخفاض تكلفة التعليم 
استخدامه : أهم تطبيقات البريد اإللكتروني في التعليم العالي  ) م١٩٩٩(و الموسى 

كوسيط بين الجامعات السعودية ووسيلة اتصال بين أعضاء هيئة التدريس والقسـم  
وسيلة إلرسال اللوائح والتعاميم وما يستجد لإلداريـين   والكلية والشؤون اإلدارية ،

وأعضاء هيئة التدريس ، كما توصلت الدراسـة إلـى طريقـة تفعيـل الخـدمات      
. القوائم البريدية ، ومجموعة األخبار ، وبرامج المحادثة : اإللكترونية األخرى مثل 

ي في الجوانـب  وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة استخدام اإلنترنت في التعليم العال
اإلدارية واألكاديمية ، وربط أعضاء هيئة التدريس والطالب بالجامعات والكليـات  

إلى أن معظم  )م٢٠٠١(دراسة النجار وقد توصلت نتائج . السعودية بشبكات مستقلة 
أفراد عينة الدراسة أن استخدام اإلنترنت لغرض البحث العلمي مهم جداً ، وان عدم 

سب على استخدام اإلنترنت ، من أهم معوقات استخدام اإلنترنت توافر التدريب المنا
إلى أن نظم التعليم عن  )م١٩٩٧(السيد بكر وقد توصلت دراسة . في البحث العلمي 

بعد تتميز بأنماط إدارية مستحدثة عن إدارة التعليم الجـامعي التقليـدي ، وأن إدارة   
ية متقدمـة  قنيف مداخل فنية وتالتعليم عن بعد وليدة مجتمع متقدم ، يعمل على توظ

بوضع نظام إداري مقتـرح   )م١٩٩٨(حبيب وقد اهتمت دراسة . إلدارة هذه النظم
لتعليم جامعي عن بعد في المملكة العربية السعودية وكان منـاهم نتـائج الدراسـة     



 

زيـادة الطلـب علـى    : الوصول إلى مبررات األخذ بنظام التعليم عن بعد ، ومنها 
ص في أعضاء هيئة التدريس ، الوضع االجتماعي للمـرأة وجغرافيـة   التعليم ، النق

 .المملكة ، والتوزيع الجغرافي للجامعات
، والذي يعد احد صيغ التعليم عن بعد لـم يطـرأ عليـه أي     نظام االنتساب
 .  تحسينات أو تجديدات 

معرفة واقع اسـتخدام شـبكة   )  هـ ١٤٢٣فدوى عمر ( وقد هدفت دراسة 
نترنت في إدارة المؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السـعودية  المعلومات اال

وقد أوصت الباحثة بوضـع إسـتراتيجية     فيما يتعلق باألنشطة اإلدارية والتوظيفية
تغطي متطلبات التغيير اإلدارة التقليدية إلى إدارة رقمية ، وقـد اهتمـت الدراسـة    

 .ترنت بمعرفة معوقات استخدام شبكة المعلومات االن
 ( ١٩٩٥ . shearin , Edward Thomas Jr )فدراسة شيرين ، ادوارد ثومـاس  

هدفت على تحديد تعريف لعلم الشبكة والذي تضمن معرفة الطريقة التـي يسـتطيع   
الفرد الدخول واستعمال مصادر المعلومات على الشبكة السـتخدامها فـي زيـادة    

 .معلوماته 
 Applebee, Clayton and( وباسكو  دراسة ابيلبي ، كليتون ، كما أوضحت

Pascoe , المعوقات التي تحد من فعالية استخدام اإلنترنت وان نسبة كبيرة  )( ١٩٩٧
ـ ك ، إلى التدريب في اسـتخدام االنترنـت  من أفراد العينة أفادوا أنهم في حاجة  ا م

 أوضحت نتائج الدراسة أن االستخدام األساسي للشبكة كان فقط للبريد االلكترونـي 
تعرفت  Barswell )   ( ١٩٩٨دراسة بارسويل ،  .بينما كان استخدامه للتدريب قليالً 

االتصاالت عن بعد بين المشرفين والمعلمين فـي الجامعـة     قنيةعلى اثر استخدام ت
وتوصلت الدراسة إلى أن العينة ال تستخدم اإلنترنت بشكل نمـوذجي لعـدم تـوفر    

أوصت الدراسة على اخذ المزيد من المعلومات  تاليلامهارات االستخدام لديهم ، وب
هدفت إلى  ( ١٩٩٨ . Wang , Jinbo )  دراسة وانج ، جينبو. والتدريب على االنترنت



 

اسـتخدام   ثنـاء أانقطاع االتصـال  : معرفة معوقات استخدام االنترنت وتبين منها 
راسـة  االنترنت ، مواجهة الصعوبات في تنزيل وتحميل الملفات  ، وقد بينـت الد 

أيضاً أن من مزايا استخدام االنترنت في البحث العلمي ، زيادة التعاون بين الزمالء 
ـ     مي  ـفي البحث العلمي ، وتوفير الوقت والمال ، وتحسـين جـودة البحـث العل

وكـان مـن نتـائج    . عة في العمل ـوزيادة المت ،ة عن الطريقة التقليدية ـوالسرع
  FLEEK , Robert and Mcqueen , Tena ) دراسة فليك ، روبرت وماكوين ، تينـا 

تبة المركزية ، والصفوف أن استخدام خدمات االنترنت كان من خالل المك )  ١٩٩٩
االنترنت من خالل إدارات معينة و أوضحت الدراسة إن  ىأو الدخول عل ،الدراسية

ما يعيق عملية التبني التقني والمقرون باالستخدام المالئـم لالنترنـت هـو نقـص     
ت هي ري المؤسساـاوف مديـل ، وأن من أهم مخـات التمويـاإلداريين ومؤسس

)ن ، وتحميل الملفات الضارة ، واالستخدام الخاص واألماالمواقع السيئة والهاكرز( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثالثالفصل 
 

 إجراءات الدراسة

 لدراسة  مجتمع ا: أوالً  -

 عينة الدراسة: ثانياً  -

 منهج الدراسة : ثالثاً -

 أداة الدراسة : رابعاً  -
 



 

 -:مجتمع الدراسة

من ) بنين وبنات ( يشمل مجتمع الدراسة بعض العاملين في جامعة أم القرى 
 -:تالية الفئات ال

 . قيادات العمل بإدارات جامعة أم القرى  -

عمادة القبول والتسجيل ، شؤون المكتبـات ، وشـؤون   ( موظفين وموظفات  -
 ) .الطالبات ، شؤون الموظفين ، واإلدارة العامة 

 -:عينة الدراسة 

 :ممثلة من  طبقيةتم اختيار عينة 

 . قيادات العمل بإدارات جامعة أم القرى  -

عمادة القبول والتسجيل ، شؤون المكتبـات ، وشـؤون   ( فات موظفين وموظ -
 ) .الطالبات ، شؤون الموظفين ، واإلدارة العامة 

 -: منهج الدراسة 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لطبيعة الدراسة ، وعـن  
ري اإلنترنت في تطوير العمل اإلدا اتاستخدام تفعيلطريق هذا المنهج تم التعرف 

م ، ١٩٨٩عبيدات وآخـرون ،  ( بجامعة أم القرى ، ويعتمد هذا المنهج كما أوضح 
دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ، ووصفها وصـفاً دقيقـاً ،   " على )  ٢٤٧ص 

والتعبير عنها كماً وكيفاً فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها ، أما 
يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجـات   التعبير الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً

 " ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى 



 

 -): اإلستبانة ( أداة الدراسة  

أداة الدراسـة هي الوسيلة التي تجمع بهـا المعلومـات الالزمة لإلجــابة  
ونظراً لطبيعة الدراسة )  ١٠٠هـ ، ص ١٤٠٩العساف ، . ( على أسئلة الدراسـة 

ية ومنهج البحث المتبع ، فقد استخدمت الباحثة اإلستبانة أداة للدراسة للتعـرف  الحال
اإلنترنت في تطـوير العمــل اإلداري بجامعـة أم     اتاستخـدام تفعيل على مدى

  اسـتخدامات  القرى ، والتعرف على آراء المدريين واإلداريين في ايجابيات تفعيـل
القرى ، إضافة إلى التوصل إلى معوقات  اإلنترنت لتطوير العمل اإلداري بجامعة أم

 .استخدام شبكة اإلنترنت فيها 

 :مكونات اإلستبانة 

 -: تتكون اإلستبانة من قسمين رئيسيين 

والتي تحدد خصـائص  ) الديموجرافية ( يتناول البيانات الشخصية  -: الجزء األول
مـل ، ونـوع   أفراد مجتمع الدراسة من حيث الجنس ، والدرجة العلمية ، وجهة الع

 . العمل، والخبرة 
 : ضمن ستة محاور رئيسية وهي يت  :القسم الثاني 

ية ، ويهدف إلى التعـرف  وظيفيتناول األنشطة اإلدارية وال: ل المحور األو -
 .شبكة اإلنترنت في جامعة أم القرى  اتاستخدام تفعيل على

لتطـوير  خدمة اإلنترنت  أساليب تفعيليتناول معرفة بعض : المحور الثاني  -
 العمل اإلداري بجامعة أم القرى 

يتناول المعوقات التي تواجه تفعيل خدمـة االنترنـت فـي    : المحور الثالث  -
 .التطوير اإلداري بجامعة أم القرى 



 

يتناول إيجابيات عملية تفعيل اإلنترنت في عملية التطـوير  : المحور الرابع  -
 . اإلداري بجامعة أم القرى

معوقات عملية تفعيل االنترنت في تطوير العمـل   يتناول: المحور الخامس  -
 .اإلداري بجامعة أم القرى 

مركزية اإلدارة في استخدام شبكة اإلنترنـت فـي   يتناول :  سادسالمحور ال -
 . عملية التطوير اإلداري بجامعة أم القرى

 : صدق وثبات اإلستبانة 

، وهو  تم التحقق من صدق أداة الدراسة عن طريق إجراء الصدق الظاهري
صدق المحكمين، فقد تم عرض عبارات اإلستبانة على مجموعة من المحكمين مـن  
األكاديميين من المتخصصين في اإلدارة والتخطيط التربوي ، وقسم علـم الـنفس ،   

 .وقسم المناهج  
وبناء على آراء السادة المحكمين ، تم إجراء التعديالت المناسـبة المقترحـة   

بعض الفقرات وحذف بعضها األخر والتـي اجمـع علـى    لفقرات اإلستبانة ودمج 
تغييرها ، واعتبرت موافقة المحكمين على صورة اإلستبانة في وضـعها النهـائي   

 .بمثابة تحقيق الصدق لألداة  

 :ثبات اإلستبانة 

إجراء اختبار الصدق والثبات ألسئلة إستبانة البحث المستخدمة فـي جمـع   
لحساب الثبات ، فكـان علـى    )  a(  "ألفا كرونباخ"البيانات، وذلك باستخدام معامل 

 :النحو التالي

 

 



 

 

 ) أ( جدول رقم 

 ملخص نتائج اختبار الثبات والصدق

 المحاور م
عدد 

المستجيبين

عدد 

 العبارات

ألفا 

 كرومباخ

مستوى 

 المعنوية

الصدق 

 الذاتى

١ 
واقع استخدام خدمة 

 تقنية المعلومات
٠.٩٦٦ ٠.٠٠٠ ٠.٩٣٣ ٣٠ ٢٧٥ 

 ٠.٩٠٦ ٠.٠٠٠ ٠.٨٢١ ١٣ ٣٠٥ تفعيل تطبيقات اإلنترنت ٢

٣ 
معوقات تفعيل خدمة 

 اإلنترنت
٠.٨٥٧ ٠.٠٠٠ ٠.٧٣٤ ١٦ ١٧٠ 

٤ 
إيجابيات عملية تفعيل 

 دور اإلنترنت
٠.٨٦٩ ٠.٠٠٠ ٠.٧٥٥ ١٠ ٢٩٦ 

٥ 
سلبيات عملية تفعيل 

 دور اإلنترنت
٠.٧٢٩ ٠.٠٠٠ ٠.٥٣١ ٥ ٣٠٣ 

 ٠.٠٠٠   ١ ٣١٢ مركزية اإلدارة ٦

 
، وهذا يعنى المحاور معنوي بدرجة عالية جداً نالحظ أن معامل الثبات لجميع      

 .أن االستبيان صمم بطريقة جيدة واألسئلة كانت واضحة ومتسقة

 



 

 -:الدراسة إجراءات تطبيق أداة 

تم تطبيق أداة الدراسة في صورتها النهائية على إفراد عينة البحث ، وذلـك  
 :وات التالية بإتباع الخط

اخذ الموافقة من سعادة عميد كلية التربية بجامعة أم القرى لتوزيع اإلسـتبانة   .١
 .على عينة البحث 

مخاطبة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، للموافقة على نموذج  .٢
 .اإلستبانة وتوزيعها على عينة الدراسة 

 ) بنين وبنات ( أم القرى تم توزيع اإلستبانة على عينة الدراسة بجامعة  .٣

يوضح عدد النسخ الموزعـة  ) أ ( تم جمع اإلستبانات وفرزها والجدول رقم  .٤
 .على جميع أفراد العينة من حيث انتمائهم للوظيفة 

 ) ب( جدول رقم                     

 اإلدارة
اإلستبانات

 الموزعة

اإلستبانات 

 المعادة

 ٢٢.٤ ٦٤ القبول والتسجيل

 ٢٤.٨ ٧١ فينون الموظؤش

 ١٩.٦ ٥٦ ون الطالباتؤش

 ١٣.٦ ٣٩ ون المكتباتؤش

 ١٩.٦ ٥٦ اإلدارة العامة

 ١٠٠.٠ ٢٨٦ المجموع

 



 

 
 
 

  
 
 
 

 

  الرابعالفصل 
 

 . أسلوب التحليل اإلحصائي : أوالً  -

 .تحليل نتائج اإلستبانة : ثانياً  -

 .االختبارات اإلحصائية : ثالثاً  -

 .الدراسة  اسئلةلى اإلجابة ع: رابعاً  -
 



 

 أسلوب التحليل اإلحصائي: أوالً

تم في هذا الفصل إجراء التحليل اإلحصائي إلجابـات عينـة البحـث علـى     
 : ساليب اإلحصائية اآلتية اإلستبانة التي تم توزيعها على العينة باستخدام األ

عبـارات  التكرارات والنسب المئوية لعمل جداول تكرارية بسيطة تشمـل  
 .اإلستبانة

حساب المتوسط المرجح إلجابات العينة على األسئلة الواردة فـي شـكل    
مشابه لمقياس ليكرت ، حيث يعتبر من أفضل أساليب قيـاس االتجاهـات   

 : لألسباب اآلتية

 . لبحث لهذا المقياس سهولة فهم عينة ا - أ
، وبالتالي  اإلستبانة عباراتعلى عدم شعور العينة بالملل عند اإلجابة  - ب

 . ضمان الحصول على إجابات صحيحة 

يأخذ قيمـاً تختلـف مـن حيـث     ويستخدم المتوسط المرجح إذا كان المتغير 
، لذلك يجب أخذ هذه األهمية في االعتبار وذلك بإعطاء كل عبـارة الـوزن   أهميتها

 : المناسب ألهميتها، فتم إعطاء إجابة 
 دائماً

 معظم الوقت
 بعض األوقات

 نادراً
 ال يستخدم إطالقاً

 الوزن أو األهمية
 الوزن أو األهمية
 الوزن أو األهمية
 الوزن أو األهمية
 الوزن أو األهمية

٥ 
٤ 
٣ 
٢ 
١ 

 .وذلك بهدف معرفة إلى أي فئة تنتمي إجابات العينة
 : رجح إلجابات العينة بين فإذا وقع المتوسط الم



 

 ال يستخدم إطالقاً  فهذا يعني أن اإلجابات تقع في فئة    ١.٧٩ – ١.٠٠
 نادراً فهذا يعني أن اإلجابات تقع في فئة       ٢.٥٩ - ١.٨٠
 بعض األوقات  فهذا يعني أن اإلجابات تقع في فئة      ٣.٣٩ - ٢.٦٠
 معظم األوقات  فئة     فهذا يعني أن اإلجابات تقع في   ٤.١٩ - ٣.٤٠
 دائماً فهذا يعني أن اإلجابات تقع في فئة      ٥.٠٠ - ٤.٢٠

 .وذلك بالنسبة ألسئلة المحورين األول والرابع 
 :وتم إعطاء إجابة 

 ٣  الوزن أو األهمية    )أوافق بشدة( كبيرة 
 ٢  الوزن أو األهمية  )أوافق  (   متوسطة 
  ١  األهمية الوزن أو   )ال أوافق ( ضعيفة 

 :فإذا وقع المتوسط المرجح إلجابات العينة بين 
 )ال أوافق(فهذا يعني أن اإلجابات تقع في فئة   ضعيفة      ١.٦٦ – ١.٠٠
 )أوافق(فهذا يعني أن اإلجابات تقع في فئة   متوسطة   ٢.٣٣ – ١.٦٧
 )أوافق بشدة(فهذا يعني أن اإلجابات تقع في فئة  كبيرة   ٣.٠٠ – ٢.٣٤

 .الثاني والثالث والخامس والسادس : ذلك بالنسبة ألسئلة المحاور و

بين متوسطي إجابات عينة البحث الـذين يشـغلون   " ت " إجراء اختبار  -

 .الوظائف اإلشرافية وشاغلي الوظائف التنفيذية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللـة  ) : ٠ف( الفرضية الصفريةوذلك بوضع 
 . ات العينة إحصائية بين متوسطي إجاب

توجد فروق معنوية ذات داللـة إحصـائية بـين    :  ١أمام الفرض البديل ف
 .متوسطي إجابات العينة 



 

ـ النـرفض  ) ٠.٠٥(فإذا كانت قيمة االحتمال أقل مـن أو تسـاوي     يفرض
 ) .١ف(ونقبل الفرض البديل ) ٠ف( صفريال

أي توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسـطي إجابـات عينـة    
أي أن اختالف وظيفة عينة البحث لها تأثير معنوي على إجابات العينة على . البحث
 . اإلستبانةأسئلة 

 صـفرية ال يةفرضالنقبل ) ٠.٠٥(والعكس إذا كانت قيمة االحتمال أكبر من 
 . ١ونرفض الفرض البديل ف ٠ف

. أي ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطي إجابات العينة 
أن اختالف وظيفة عينة البحث ليس لها تأثير معنوي على إجابات العينة علـى   أي

 .أسئلة اإلستبانة 
بين اإلدارات تبعـاً لمحـاور   " ف " إجراء اختبار تحليل التباين األحادي  -

 .الدراسة 

ال توجد فـروق معنويـة ذات داللـة    :  ٠ف صفريةال يةوذلك بوضع فرض 
 . عينة تبعاً لإلدارات التي تعمل بها إحصائية بين متوسطات إجابات ال

توجد فرق معنوية ذات داللـة إحصـائية بـين    :  ١أمام الفرض البديل ف 
 .متوسطات إجابات العينة تبعاً لإلدارات التي تعمل بها 

ـ النـرفض  ) ٠.٠٥(فإذا كانت قيمة االحتمال أقل مـن أو تسـاوي     يةفرض
ـ  .  ١ونقبل الفرض البديل ف ٠ف صفريةال روق معنويـة ذات داللـة   أي توجـد ف

وفي هذه الحالة يتم إجراء اختبار أقل فرق . إحصائية بين متوسطات إجابات العينة 
 .لمعرفة مصدر االختالف أو الفرق ) L.S.D(ممكن 



 

 ٠ف صفريفرض الالنقبل ) ٠.٠٥(والعكس إذا كانت قيمة االحتمال أكبر من 
ت داللة إحصـائية بـين   أي ال توجد فرق معنوية ذا.  ١ونرفض الفرض البديل ف

 .البحث الدراسة أو متوسطات إجابات عينة 
المسـتخدمة فـي    الدراسةبانة إجراء اختبار الصدق والثبات ألسئلة إست -

 " .ألفا كرونباخ"جمع البيانات، وذلك باستخدام معامل 

فإذا لم يكـن  . وهذا المعامل يأخذ قيماً تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح 
البيانات فإن قيمة المعامل تكون مساوية للصفر، وعلى العكـس إذا   هناك صدق في

أي أن . كان هناك صدق تام في البيانات فإن قيمة المعامل تساوي الواحد الصحيح 
زيادة قيمة معامل ألفا كرونباخ تعني زيادة مصداقية البيانات في عكس نتائج العينـة  

 .على مجتمع الدراسة 

بالنسبة لسلبيات ) ٠.٥٣١(اخ نجد أنه يتراوح بين وبحساب معامل ألفا كرونب
بالنسبة لواقع استخدام خدمة تقنية المعلومات ) ٠.٩٣٣(عملية تفعيل دور اإلنترنت ، 

 .وهذه النتائج تعتبر مرتفعة في مثل هذا النوع من األبحاث . 
كذلك نجد أن معامل الثبات لجميع المحاور معنوي بدرجة عالية جـداً، ممـا   

البحث تم تصميمها بطريقة جيـدة   ة وثبات أسئلة اإلستبانة ، وأن إستبانةيعني صح
 .وأن األسئلة كانت واضحة ومتسقة 



 

 ) ج( جدول رقم 

 ملخص نتائج اختبار الصدق والثبات

 المحاور م
عدد 

المستجيبين

عدد 

العبارات

ألفا 

 كرومباخ

 )الثبات ( 

مستوى 

المعنوية

الصدق 

 الذاتى

١ 

خدام واقع اسـت 

ــة  ــة تقني خدم

 المعلومات

٠.٠٠٠٠.٩٦٦ ٠.٩٣٣ ٣٠ ٢٧٥

٢ 
تفعيل تطبيقات 

 اإلنترنت
٠.٠٠٠٠.٩٠٦ ٠.٨٢١ ١٣ ٣٠٥

٣ 
معوقات تفعيـل  

 خدمة اإلنترنت
٠.٠٠٠٠.٨٥٧ ٠.٧٣٤ ١٦ ١٧٠

٤ 

إيجابيات عملية 

تفعيــــل دور 

 اإلنترنت

٠.٠٠٠٠.٨٦٩ ٠.٧٥٥ ١٠ ٢٩٦

٥ 

سلبيات عمليـة  

تفعيــــل دور 

 اإلنترنت

٠.٠٠٠٠.٧٢٩ ٠.٥٣١ ٥ ٣٠٣

٠.٠٠٠  - -  ١ ٣١٢ مركزية اإلدارة ٦

 .الدراسة  أسئلةاإلجابة على  
 . لدراسةوض ااختبار فر 



 

 اإلستبانةتحليل نتائج : ثانياً 

 :البيانات العامة : أوالً 

 :مستوى الوظيفة  -

أن حسب مستوى الوظيفة التي تشغلها، نجـد   دراسةبتلخيص إجابات عينة ال
تشغل وظائف تنفيذية ، في % ٩٠.٤وبنسبة بلغت  دراسةية العظمى من عينة الالغالب

كما يتضح مـن  . تشغل وظائف إشرافية % ٩.٦حين أن باقي العينة وبنسبة بلغت 
 ) .١(الجدول رقم 

 )١(جدول رقم 

 التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة تبعاً لمستوى الوظيفة

 % التكرار مستوى  الوظيفة 

 ٩٠.٤ ٢٨٢ ظائف تنفيذيةو

 ٩.٦ ٣٠ وظائف إشرافية

 ١٠٠.٠ ٣١٢ المجموع

 )١(شكل رقم 

 التوزيع النسبي لمفردات العينة تبعاً لنوعية الوظائف

وظائف تنفيذية

% ٩٠.٤

وظائف إشرافية

% ٩.٦

 



 

 : دراسةإلدارات التي تعمل بها عينة الا -

حسب اإلدارات التي تعمل بها ، نجد أن العينة  دراسةبتلخيص إجابات عينة ال
ون الموظفين فـي مقدمـة   ؤوجاءت إدارة ش. جامعة أم القرى  شملت جميع إدارات

أي حوالي ربع العينة ، تالهـا فـي المرتبـة    % ٢٤.٨اإلدارات وذلك بنسبة بلغت 
العينة بقليل أي أكثر من خمس % ٢٢.٤الثانية إدارة القبول والتسجيل وبنسبة بلغت 

الثالثـة وبنسـبة    ون الطالبات واإلدارة العامة فـي المرتبـة  ؤ، ثم جاءت إدارتي ش
ون المكتبات في المرتبة الخامسة واألخيـرة  ؤ، ثم إدارة ش% ١٩.٦متساوية بلغت 
 ) .٢(، كما يتضح من الجدول رقم  دراسةمن عينة ال% ١٣.٦وبنسبة بلغت 

 )٢(جدول رقم 

 التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة تبعاً لإلدارات

 % التكرار اإلدارة

 ٢٢.٤ ٦٤ القبول والتسجيل

 ٢٤.٨ ٧١ ون الموظفينؤش

 ١٩.٦ ٥٦ ون الطالباتؤش

 ١٣.٦ ٣٩ ون المكتباتؤش

 ١٩.٦ ٥٦ اإلدارة العامة

 ١٠٠.٠ ٢٨٦ المجموع

 



 

 )٢(شكل رقم 

 المدرج التكراري لمفردات العينة

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

 األإدارة العامةشئون المكتباتشئون الطالباتشئون الموظفينالقبول والتسجيل
 :محاور الدراسة: ثانياً

ـ    : المحور األول ات واقع استخدام جامعة أم القـرى لخدمـة تقنيـة المعلوم
ى عبـارات هـذا   بتلخيص إجابات عينة البحث عل :في تطوير إداراتها) اإلنترنت(

 :المحور يتضح ما يلي
بين % ٨٢.٨وبنسبة بلغت  دراسةة العظمى من عينة الجاءت إجابات الغالبي 

أجابت بدائماً على عبارة عرض جداول % ٦٤منها . دائماً ومعظم األوقات 
النتيجة تتفق مع المتوسط المـرجح   وهذه .االختبارات ونتائج االختبارات 

" وهو يقـع فـي فئـة    ) ٤.٣٨(إلجابات العينة على هذه العبارة، حيث بلغ 
 ."دائماً

بـين دائمـاً   % ٥٩.٣جاءت إجابات أكثر من نصف العينة وبنسبة بلغـت   
أجابت بمعظم األوقات على عبارة طـرح  % ٣٦.٧منها . ومعظم األوقات 

وهذه النتيجة تتفـق مـع   .جامعة ومرافقها المشاريع والمناقصات الالزمة لل



 

وهو ) ٣.٤١(المتوسط المرجح إلجابات العينة على هذه العبارة ، حيث بلغ 
 " . معظم األوقات" يقع في فئة 

وال تراوحت إجابات العينة بين دائماً ومعظم األوقات من جهة ، وبين نادراً  
 :يستخدم إطالقاً على العبارات

، حيث أجاب يا والتعاميم إلى إدارات الجامعةالعلتبليغ قرارات اإلدارات  •
بنادراً وال % ٢٨.٩بدائماً ومعظم األوقات وفي المقابل أجاب % ١٤.٨

 . من العينة ببعض األوقات % ٥٦.٣في حين أجاب . يستخدم إطالقاً
بدائماً ومعظم % ٣٨.٨نشر الخطط الدراسية لكافة األقسام ، حيث أجاب  •

فـي  . بنادراً وال يستخدم إطالقـاً  % ٤٨.٠ب األوقات وفي المقابل أجا
 .من العينة ببعض األوقات % ١٣.٢حين أجاب 

بدائماً ومعظـم  % ٤٧.٠نشر جداول األكادميين والقاعات ، حيث أجاب  •
فـي  . بنادراً وال يستخدم إطالقـاً  % ٤٧.٤األوقات وفي المقابل أجاب 

 .من العينة ببعض األوقات % ٥.٦حين أجاب 

، حيـث  لمية ونشر البحوث المحكمة علميـاً ومجالت عإصدار دوريات  •
% ٢٠.١بدائماً ومعظم األوقات وفـي المقابـل أجـاب    % ٢٦.٤أجاب 

من العينـة بـبعض   % ٥٣.٥اب في حين أج. بنادراً وال يستخدم إطالقاً
 .األوقات

المتابعة المستمرة للمجالت العلمية والـدوريات والمقـاالت وتوفيرهـا     •
بدائماً ومعظم األوقات وفـي  % ٣٤.٤أجاب  للطالب والطالبات ، حيث

فـي حـين أجـاب    . بنادراً وال يستخدم إطالقاً % ٣٥.٣المقابل أجاب 
 .من العينة ببعض األوقات % ٣٠.٤



 

وهذه النتائج تتفق مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على هذه العبـارات ،  
علمية ونشـر   إصدار دوريات ومجالت: بالنسبة لعبارة ) ٢.٩٨(حيث تراوح بين 

نشر الخطـط الدراسـية لكافـة    : بالنسبة لعبارة ) ٢.٧٥(البحوث المحكمة علمياً ، 
 " .بعض األوقات"وجميعها يقع في فئة . األقسام 

 :تراوحت إجابات العينة بين نادراً وال يستخدم إطالقاً على عبارات -
، حيث بلغت تنظيم المراسالت الداخلية والخارجية باستخدام البريد اإللكتروني •

 .أجابت بنادراً% ٢٩.٦، منها % ٦٢.١النسبة 
% ٦٦.٠تنسيق العمل مع اإلدارات الداخلية في الجامعة ، حيث بلغت النسبة  •

 .أجابت بنادراً% ٢١.٧، منها 
، منهـا  % ٥٧.٠، حيث بلغت النسبة توضيح مهام وظائف منسوبي الجامعة •

 .ادراًأجابت بن% ١٥.٦

ند بلوغ الحد األدنى من إجازتـه االضـطرارية   إعالم الموظف إلكترونياً ع •
 .أجابت بنادراً % ١٤.٧، منها % ٦٨.٨والسنوية، حيث بلغت النسبة 

اإلعالن عن الدورات التدريبية ومدتها ومكان إقامتها وعمل دورات تدريبيـة   •
 .أجابت بنادراً % ٢٩.٥منها % ٤٨.٠عن بعد، حيث بلغت النسبة 

عارة بين جامعات المملكة وكلياتهـا ، حيـث   التوسع في نظام االنتداب واإل •
 .أجابت بنادراً % ٤٤.٤، منها % ٧٣.٨بلغت النسبة 

متابعة ما هو جديد وحديث في مجال التقنية لالستفادة منـه فـي األعمـال     •
 .أجابت بنادراً % ٢٩.٧، منها % ٥٣.٦اإلدارية، حيث بلغت النسبة 

مرجعية إلكترونياً للطـالب  التعاون مع الجهات األخرى في توفير المصادر ال •
أجابـت  % ٣٧.٦، منها % ٧٨.٥والطالبات والباحثين ، حيث بلغت النسبة 

 . بنادراً



 

وهذه النتائج تتفق مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على هذه العبـارات ،  
اإلعالن عن الدورات التدريبية ومـدتها  : بالنسبة لعبارة ) ٢.٥٤(حيث تراوح بين 

التعاون مع : بالنسبة لعبارة ) ١.٩٦(وعمل دورات تدريبية عن بعد ، ومكان إقامتها 
نيـاً للطـالب والطالبـات    الجهات األخرى في توفير المصـادر المرجعيـة إلكترو  

 " .نادراً"وجميعها يقع في فئة . والباحثين
جاءت إجابات غالبية العينة ، أنه ال يستخدم إطالقاً على باقي عبارات هـذا  

التنسـيق مـع الجهـات    : بالنسبة لعبارة % ٨٣.٤حت النسبة بين وتراو. المحور 
% ٦٠.٥الحكومية والشركات في معرفة احتياج سوق العمل من كـوادر بشـرية،   

إرشاد الطالبات والطالب عن كيفية استخدام اإلنترنت بطرق سهلة : بالنسبة لعبارة 
 .مثل الرسومات وطرق المحاكاة على صفحة الويب 

فق مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على هذه العبـارات ،  وهذه النتائج تت
االرتباط بقاعدة بيانـات مـع مكتبـات    : بالنسبة لعبارة ) ١.٧٨(حيث تراوح بين 

التنسيق مع الجهات الحكومية : بالنسبة لعبارة ) ١.٣٣(الجامعات األخرى والكليات، 
" جميعها يقع في فئة و. والشركات في معرفة احتياج سوق العمل من كوادر بشرية 

 " . ال يستخدم إطالقاً
من العينة أجابت بدائماً ومعظـم األوقـات علـى    % ١٨.٨هذا ويالحظ أن 

من العينـة بنـادراً وال   % ٦٤.٥وفي المقابل أجاب . إجمالي عبارات هذه المحور 
 .من العينة ببعض الوقت % ١٦.٧وأجاب . يستخدم إطالقاً

المرجح إلجابات العينة على إجمالي عبارات وهذه النتيجة تتفق مع المتوسط 
 " . نادراً" وهو يقع في فئة ) ٢.١٦(هذا المحور، حيث بلغ 

 ) .٣(كما يتضح من الجدول رقم 



 

 )٣(جدول رقم 

 التوزيع التكراري والنسبي آلراء مفردات العينة حول

 واقع استخدام خدمة تقنية المعلومات

 م
 العبـــــــارة

ال يستخدم إطالقاً نادراً بعض األوقات تمعظم األوقا دائماً

سط
تو
لم
ا

 

االنحراف 

المعياري

 الرأي 

 %تكرار %تكرار %تكرار %تكرار %تكرار السائد

ــا  ١ ــرارات اإلدارات العلي ــغ ق تبلي

 والتعاميم إلى إدارات الجامعة
٠.٩٨ ١١.٩٢.٨٠ ١٧.٠٣٧ ١٧٥٥٦.٣٥٣ ٨.٤ ٢٦ ٦.٤ ٢٠  

بعض 

 األوقات

 

٢ 

ــ ــة  تنظ ــالت الداخلي يم المراس

ــد   ــتخدام البري ــة باس والخارجي

 االلكتروني

 نادراً  ١.١١ ٢٩.٦١٠١٣٢.٥٢.٢١ ٢٧.٣٩٢ ٨٥ ٥.٨ ١٨ ٤.٨ ١٥

 

٣ 

 

تنسيق العمل مع اإلدارات الداخلية 

توضـيح ومتابعـة   / في الجامعة 

 الخطط اإلدارية

 نادراً  ١.١٧ ٢١.٧١٣٧٤٤.٣٢.٠٦ ٢٠.٧٦٧ ٦٤ ٩.٧ ٣٠ ٣.٦ ١١



 

 م
 العبـــــــارة

ال يستخدم إطالقاً نادراً بعض األوقات تمعظم األوقا دائماً

سط
تو
لم
ا

 

االنحراف 

المعياري

 الرأي 

 %تكرار %تكرار %تكرار %تكرار %تكرار السائد

تبــادل المعلومــات مــع اإلدارات  ٤

 الحكومية فيما يخص الجامعة
١.٠١ ٢٣٠٧٤.٩١.٥١ ٨.٨ ٢٧ ٩.٤ ٢٩ ٣.٩ ١٢ ٢.٩ ٩  

ال يستخدم 

 إطالقاً

 

٥ 

ــرات   ــات والخب ــادل المعلوم تب

ــات  ــع الجامع ــارات م واالستش

 األخرى والكليات بالمملكة

١.٠٦ ٢٢٨٧٣.٨١.٥٥ ٩.١ ٢٨ ٨.٤ ٢٦ ٥.٨ ١٨ ٢.٩ ٩  
دم ال يستخ

 إطالقاً

توفير المعلومات التـي تحتاجهـا    ٦

 اإلدارة العليا
١.٢٢ ١١.١٢٠٤٦٦.٤١.٧٤ ١٠.١٣٤ ٣١ ٦.٥ ٢٠ ٥.٩ ١٨  

ال يستخدم 

 إطالقاً

ـ تال(توضيح مهام وظائف  ٧ ف يوص

 لمنسوبي الجامعة)الوظيفي
 نادراً  ١.٦٠ ١٥.٦١٢٧٤١.٤٢.٥٣ ١٤.٠٤٨ ٤٣ ٦.٥ ٢٢.٥٢٠ ٦٩

 

٨ 

إلكترونيا عند بلوغ إعالم الموظف 

ــه    ــن إجازات ــى م ــد األدن الح

االضطرارية والسنوية عن طريـق  

 بريده االلكتروني

 نادراً  ١.٦١ ١٤.٧١٦٦٥٤.١٢.٢٣ ٤٥ ٥.٢ ١٦ ٥.٩ ٢٠.٢١٨ ٦٢



 

 م
 العبـــــــارة

ال يستخدم إطالقاً نادراً بعض األوقات تمعظم األوقا دائماً

سط
تو
لم
ا

 

االنحراف 

المعياري

 الرأي 

 %تكرار %تكرار %تكرار %تكرار %تكرار السائد

 

٩ 

 

إعالم الموظف عن طريق بريـده  

االلكتروني بترشيحه لدورة تدريبية 

 أو ترقيته

٠.٩٣ ١٥.٢٢٢٦٧٣.١١.٤٧ ٤٧ ٤.٩ ١٥ ٤.٩ ١٥ ١.٩ ٦  
ال يستخدم 

 إطالقاً

 

١٠ 

اإلعالن عن الـدورات التدريبيـة   

ومدتها ومكـان إقامتهـا وعمـل    

 دورات تدريبية عن بعد

 نادراً  ١.٠٧ ١٨.٥٢.٥٤ ٢٩.٥٥٧ ١١٨٣٨.٣٩١ ٧.١ ٢٢ ٦.٥ ٢٠

التوسع في نظام االنتداب واإلعارة  ١١

 بين جامعات المملكة و كلياتها
 نادراً  ٠.٩١ ٢٩.٤٢.٠٤ ٢٠.٦١٣٦٤٤.٤٩٠ ٦٣ ٣.٦ ١١ ٢.٠ ٦

 

١٢ 

الحصول على النمـاذج اإلداريـة   

طلـب إجـازة   (الخاصة بالجامعة 

ــارة/ ــدريب /إعــــ تــــ

 طلب ترقية/تقاعد/استقالة/انتداب/

١.١٣ ٢٣٩٧٨.٤١.٥٢ ٥.٩ ١٨ ٥.٦ ١٧ ٥.٢ ١٦ ٤.٩ ١٥  
ال يستخدم 

 إطالقاً



 

 م
 العبـــــــارة

ال يستخدم إطالقاً نادراً بعض األوقات تمعظم األوقا دائماً

سط
تو
لم
ا

 

االنحراف 

المعياري

 الرأي 

 %تكرار %تكرار %تكرار %تكرار %تكرار السائد

 

١٣ 

الحصول على النمـاذج اإلداريـة   

واقـع اإلدارات  الموجودة علـى م 

الحكومية المختلفـة والجامعـات   

 األخرى

١.١٤ ٢٣٥٧٦.٣١.٥٦ ٦.٨ ٢١ ٦.٢ ١٩ ٦.٢ ١٩ ٤.٥ ١٤  
ال يستخدم 

 إطالقاً

ــات  ١٤ ــاريع والمناقص ــرح المش ط

 الالزمة للجامعة ومرافقها
١.٣٧ ١٧.٧٣.٤١ ٥٤ ٥.٢ ١٧.٧١٦ ٢٢.٦١١٢٣٦.٧٥٤ ٦٩  

معظم 

 األوقات

 

١٥ 

 

د وحـديث فـي   متابعة ما هو جدي

مجال التقنية لالستفادة منـه فـي   

 األعمال اإلدارية

 نادراً  ١.٠٥ ٢٣.٩٢.٣٨ ٢٩.٧٧٣ ١٠٧٣٥.٠٩١ ٧.٥ ٢٣ ٣.٩ ١٢

 



 

 )٣(تابع جدول رقم 

 التوزيع التكراري والنسبي آلراء مفردات العينة حول

 واقع استخدام خدمة تقنية المعلومات: المحور األول 

 م
 العــــــبارة

ال يستخدم إطالقاً نادراً بعض األوقات معظم األوقات دائماً

سط
تو
لم
ا

 

االنحراف 

المعياري

الرأي 

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار السائد

 

١٦ 

التنسيق مع الجامعات األخـرى  

للقيام بزيارات متبادلـة لتبـادل   

 الخبرات واالستفادة

٦١.٤١.٦٢٠.٩٩ ٢٥.٢١٨٨ ٧٧ ٥.٩ ١٨ ٤.٦ ١٤ ٢.٩ ٩ 
ال يستخدم 

 إطالقاً

نشر الخطـط الدراسـية لكافـة     ١٧

 األقسام
٤٤.٤٢.٧٥١.٧٤ ١٣٥ ٣.٦ ١٣.٢١١ ٤٠ ٩.٩ ٢٨.٩٣٠ ٨٨ 

بعض 

 األوقات

عرض جداول االختبارات ونتائج  ١٨

 االختبارات
 دائماً ٤.٣٨١.٠١ ٣.٦ ١١ ١.٩ ١١.٧٦ ١٨.٨٣٦ ٦٤.٠٥٨ ١٩٧

ــاديميين    ١٩ ــداول األك ــر ج نش

 توالقاعا
٣٧.٣٢.٩٣١.٧٣ ١٠.١١١٤ ٣١ ٥.٦ ١٦.٠١٧ ٣١.٠٤٩ ٩٥ 

بعض 

 األوقات



 

 م
 العــــــبارة

ال يستخدم إطالقاً نادراً بعض األوقات معظم األوقات دائماً

سط
تو
لم
ا

 

االنحراف 

المعياري

الرأي 

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار السائد

 

٢٠ 

إمكانية اختيار الطالب للمجموعة 

الدراسية واألسـتاذ المحاضـر   

 للمادة

 نادراً ٣٧.٠٢.٣٦١.٢٤ ١٠.٨١١٣ ٣٨.٤٣٣ ١١٧ ٦.٦ ٢٠ ٧.٢ ٢٢

 

٢١ 

التنسيق والترتيب مع الجامعات 

األخرى والكليات فيمـا يخـص   

لطالب والطالبات منهـا  تحويل ا

 وإليها

٧٧.٥١.٥٣١.١٢ ٢٣٨ ٦.٥ ٢٠ ٥.٢ ١٦ ٦.٥ ٢٠ ٤.٢ ١٣ 
ال يستخدم 

 إطالقاً

 

٢٢ 

 

التنســيق مــع وزارة الخدمــة 

المدنية وذلـك بإرسـال قائمـة    

بأسماء الخريجات والخـريجين  

 لتوفير الوظائف المالئمة

٨٣.٣١.٣٦٠.٩٣ ٢٥٥ ٧.٢ ٢٢ ٢.٣ ٧ ٤.٦ ١٤ ٢.٦ ٨ 
ال يستخدم 

 القاًإط



 

 م
 العــــــبارة

ال يستخدم إطالقاً نادراً بعض األوقات معظم األوقات دائماً

سط
تو
لم
ا

 

االنحراف 

المعياري

الرأي 

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار السائد

 

٢٣ 

التنسيق مع الجهات الحكوميـة  

والشركات في معرفـة احتيـاج   

 سوق العمل من كوادر بشرية

٨٣.٤١.٣٣٠.٨٧ ٢٥٦ ٦.٨ ٢١ ٥.٩ ١٨ ١.٠ ٣ ٢.٩ ٩ 
ال يستخدم 

 إطالقاً

 

٢٤ 

االرتباط بقاعـدة بيانـات مـع    

ــرى   ــات األخ ــات الجامع مكتب

 والكليات

٦٥.٩١.٧٨١.٢١ ٢٠١ ٦.٢ ١٦.٧١٩ ٥١ ٦.٢ ١٩ ٤.٩ ١٥ 
ال يستخدم 

 إطالقاً

 

٢٥ 

إصــدار دوريــات ومجــالت 

علمية ونشر البحوث المحكمـة  

 علميا

١٤.٢٢.٩٨١.٠٤ ٤٣ ٥.٩ ٥٣.٥١٨ ٢٠.١١٦٢ ٦١ ٦.٣ ١٩ 
بعض 

 األوقات

 

٢٦ 

 

التعاون مع الجهات األخرى في 

ــة   ــادر المرجعي ــوفير المص ت

إلكترونيــا للطــالب والطالبــات 

 والباحثين

 نادراً ٤٠.٩١.٩٦١.٠٩ ٣٧.٦١٢٤ ١٠.٩١١٤ ٣٣ ٥.٦ ١٧ ٥.٠ ١٥



 

 م
 العــــــبارة

ال يستخدم إطالقاً نادراً بعض األوقات معظم األوقات دائماً

سط
تو
لم
ا

 

االنحراف 

المعياري

الرأي 

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار السائد

 

٢٧ 

 

 

المتابعــة المســتمرة للمجــالت 

العلمية والـدوريات والمقـاالت   

ــا   ــة علمي ــوث المحكم والبح

 وتوفيرها للطالب والطالبات

٢٦.١٢.٧٩١.٢٨ ٧٩ ٩.٢ ٣٠.٤٢٨ ٢٨.١٩٢ ٨٥ ٦.٣ ١٩ 
بعض 

 األوقات

 

٢٨ 

التعـــاون مـــع الجامعـــات 

خص والمؤسسات العالمية فيما ي

 البحوث واالكتشافات العلمية

٦٠.٧١.٧٤١.١٤ ٢٠.٣١٨٥ ٦٢ ٨.٥ ٢٦ ٥.٦ ١٧ ٤.٩ ١٥ 
ال يستخدم 

 إطالقاً

 

٢٩ 

إرشاد الطالبات والطـالب عـن   

كيفية استخدام اإلنترنت بطـرق  

سهلة مثل الرسـومات وطـرق   

 المحاكاة على صفحة الويب

٦٠.٥١.٧٣١.١٤ ٢١.٩١٨٥ ٦٧ ٦.٩ ٢١ ٥.٦ ١٧ ٥.٢ ١٦ 
خدم ال يست

 إطالقاً



 

 م
 العــــــبارة

ال يستخدم إطالقاً نادراً بعض األوقات معظم األوقات دائماً

سط
تو
لم
ا

 

االنحراف 

المعياري

الرأي 

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار السائد

 

٣٠ 

 

التنسيق بين الجهات المنظمـة  

للمؤتمرات والنـدوات وتـوفير   

خدمات المـؤتمرات عـن بعـد    

 للباحثين

٦٣.٢١.٦٦١.٠٧ ٢٠.٩١٩١ ٦٣ ٧.٠ ٢١ ٥.٠ ١٥ ٤.٠ ١٢ 
ال يستخدم 

 إطالقاً

واقع اسـتخدام خدمـة تقنيـة     ٣١

 المعلومات
 نادراً ١٥٣٧١٦.٧١٤٠٦١٥.٣٤٥٢٢٤٩.٢٢.١٦٠.٧٠ ٨.٩ ٨١٩ ٩.٩ ٩٠٧

 



 

 :اإلنترنت لتطوير العمل اإلداري  خدمة وظيفت: المحور الثاني 

 :على عبارات هذا المحور يتضح ما يلي  دراسةبتلخيص إجابات عينة ال
على معظم عبارات هذا المحور أنها كبيرة  دراسةجاءت إجابات غالبية عينة ال 

 : بالنسبة لعبارات

تعليم العالي واإلدارات الحكومية بالمملكة ربط جامعة أم القرى بمؤسسات ال •
 .%٩٠.٦بيانات، وذلك بنسبة بلغت  بقاعدة

، وذلـك بنسـبة بلغـت    إنشاء شبكة داخلية بين اإلدارات داخل الجامعـة  •
٩٤.٨%. 

عقد دورات تدريبية للموظفين في كيفية استخدام الحاسب اآللي واالستفادة  •
 .%٧٥.٢إلنترنت ، وذلك بنسبة بلغت من خدمة ا

لموظفين، وذلك بنسـبة  إقامة دورات لتعليم وتعزيز اللغة اإلنجليزية لدى ا •
 .%٨٩.٩بلغت 

توظيف خدمة اإلنترنت لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجامعات ، وذلك  •
 % .٨٧.٩بنسبة بلغت 

االستفادة من خبرات الجامعات األخرى في مجال استخدام اإلنترنت فـي   •
 % .٩١.٥بلغت العمل اإلداري ، وذلك بنسبة 

التعريف بفوائد استخدام اإلنترنت في تطوير العمـل اإلداري وميزاتـه ،    •
 % .٧٥.٦وذلك بنسبة بلغت 

عمل خطة من قبل وزارة التعليم العالي لتوظيف وتفعيل خدمة اإلنترنـت   •
 % .٨٩.٦في تطوير إدارة مؤسسات التعليم العالي ، وذلك بنسبة بلغت 

امعة على مدى السنوات الماضية ويحـدث  عمل قاعدة بيانات لخريجي الج •
 % .٨٥.٣كل عام ، وذلك بنسبة بلغت 



 

االستعاضة باألرشيف اإللكتروني لوحدة القبول و وحدة التخرج بدالً مـن   •
 % .٨٩.٣األرشيف التقليدي الحالي ، وذلك بنسبة بلغت 

وهذه النتائج تتفق مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على هذه العبـارات ،  
إنشاء شبكة داخلية بين اإلدارات داخـل  : بالنسبة لعبارة ) ٢.٩٤(ث تراوح بين حي

عقد دورات تدريبية للموظفين في كيفية استخدام : بالنسبة لعبارة ) ٢.٧٣(الجامعة ، 
 " . كبيرة" وجميعها تقع في فئة . الحاسب اآللي واالستفادة من خدمة اإلنترنت 

قي عبارات هذا المحور أنها متوسطة بالنسبة جاءت إجابات غالبية العينة على با 
 :لعبارات 

الترشيد في استخدام الميزانية المخصصة للجامعة لتوظيف الفائض منها في  •
 % .٤١.٤وذلك بنسبة بلغت . توفير أجهزة حديثة ومتطورة 

وذلك بنسـبة بلغـت   . عمل االجتماعات االفتراضية عن طريق اإلنترنت  •
٦٣.٢. % 

 .%٤٨.٢وذلك بنسبة بلغت . علمية عن طريق اإلنترنتمناقشة الرسائل ال •

وهذه النتائج تتفق مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على هذه العبـارات،  
الترشيد في استخدام الميزانية المخصصة : بالنسبة لعبارة ) ١.٩٧(حيث تراوح بين 

 .اإلنترنت مناقشة الرسائل العلمية عن طريق : بالنسبة لعبارة ) ١.٦٧(للجامعة ، 
أجابت أنها بدرجة % ٧١.٣هذا ويالحظ أن حوالي ثالثة أرباع العينة وبنسبة 

من العينة أجابـت  % ١٩.٥في حين أن . كبيرة على إجمالي عبارات هذا المحور 
 .أجابت أنها بدرجة ضعيفة % ٩.٢أنها بدرجة متوسطة ، 

مالي عبارات وهذه النتائج تتفق مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على إج
 .)٤(كما يتضح من الجدول رقم" كبيرة"وهو يقع في فئة ) ٢.٦٢(المحور، حيث بلغ 



 

 )٤(جدول رقم 

 التوزيع التكراري والنسبي آلراء مفردات العينة حول

 اإلنترنت وظيف خدمةت: المحور الثاني 

 
 بارةـــــالع

 ضعيفة متوسطة كبيرة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الرأي 

 %تكرار %تكرار % تكرار السائد

١ 
ربط جامعة أم القرى بمؤسسات التعلـيم العـالي   

 واإلدارات الحكومية بالمملكة بقاعدة بيانات
 كبيرة  ٠.٣٧  ٢.٨٩ ١.٩ ٦ ٧.٥ ٢٣ ٩٠.٦ ٢٧٩

 كبيرة  ٠.٢٨  ٢.٩٤ ١.٠ ٣ ٤.٢ ١٣ ٩٤.٨ ٢٩١ إنشاء شبكة داخلية بين اإلدارات داخل الجامعة ٢

٣ 

تدريبية للموظفين في كيفية استخدام  عقد دورات

أجهزة الحاسب اآللـي واالسـتفادة مـن خدمـة     

 اإلنترنت

 كبيرة  ٠.٥٠  ٢.٧٣ ٢.٦ ٨ ٢٢.١ ٦٨ ٧٥.٢ ٢٣١

٤ 
إقامة دورات لتعليم وتعزيز اللغة اإلنجليزية لـدى  

 الموظفين
 كبيرة  ٠.٤٧  ٢.٨٥ ٤.٦ ١٤ ٥.٦ ١٧ ٨٩.٩ ٢٧٥



 

 
 بارةـــــالع

 ضعيفة متوسطة كبيرة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الرأي 

 %تكرار %تكرار % تكرار السائد

٥ 
ــادل الخ  ــت لتب ــة اإلنترن ــف خدم ــرات توظي ب

 والمعلومات بين الجامعات
 كبيرة  ٠.٤١  ٢.٨٦ ٢.٣ ٧ ٩.٨ ٣٠ ٨٧.٩ ٢٦٩

٦ 

االستفادة من خبرات الجامعات األخـرى سـواء   

جامعات عربية أو أجنبية فـي مجـال اسـتخدام    

 اإلنترنت في العمل اإلداري

 كبيرة  ٠.٤٤  ٢.٨٧ ٤.٢ ١٣ ٤.٢ ١٣ ٩١.٥ ٢٨١

٧ 
تطوير العمل التعريف بفوائد استخدام اإلنترنت في 

 اإلداري ومميزاته
 كبيرة  ٠.٤٩  ٢.٧٣ ٢.٣ ٧ ٢٢.١ ٦٨ ٧٥.٦ ٢٣٢

٨ 

عمل خطة من قبل وزارة التعليم العالي لتوظيـف  

وتفعيل خدمة اإلنترنت في تطوير إدارة مؤسسات 

 التعليم العالي

 كبيرة  ٠.٤١  ٢.٨٧ ٢.٦ ٨ ٧.٨ ٢٤ ٨٩.٦ ٢٧٥

٩ 

جامعة الترشيد في استخدام الميزانية المخصصة لل

لتوظيف الفائض منها في توفير أجهـزة حديثـة   

 ومتطورة

 متوسطة  ٠.٧٧  ١.٩٧ ٣٠.٩ ٩٥ ١٢٧٤١.٤ ٢٧.٧ ٨٥



 

 
 بارةـــــالع

 ضعيفة متوسطة كبيرة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الرأي 

 %تكرار %تكرار % تكرار السائد

 متوسطة  ٠.٦١  ١.٩٤ ٢١.٢ ٦٥ ١٩٤٦٣.٢ ١٥.٦ ٤٨ عمل االجتماعات االفتراضية عن طريق اإلنترنت ١٠

 متوسطة  ٠.٦٨  ١.٧٦ ١١٦٣٧.٨ ١٤٨٤٨.٢ ١٤.٠ ٤٣ مناقشة الرسائل العلمية عن طريق اإلنترنت ١١

١٢ 
عمل قاعدة بيانات لخريجي الجامعة علـى مـدى   

 السنوات الماضية ويحدث كل عام
 كبيرة  ٠.٥٠  ٢.٨١ ٤.٦ ١٤ ١٠.١ ٣١ ٨٥.٣ ٢٦٢

١٣ 
االستعاضة باألرشيف اإللكتروني لوحـدة القبـول   

 ووحدة التخرج بدال من األرشيف التقليدي الحالي
 كبيرة  ٠.٤٥  ٢.٨٥ ٣.٩ ١٢ ٦.٨ ٢١ ٨٩.٣ ٢٧٤

 كبيرة  ٠.٢٩  ٢.٦٢ ٣٦٨٩.٢ ٧٧٧١٩.٥ ٢٨٤٥٧١.٣ تفعيل تطبيقات اإلنترنت ١٤

 

 



 

رنت فـي التطـوير   اإلنت إستخداماتبعض معوقات تفعيل : المحور الثالث

 :اإلداري

 :على عبارات هذا المحور يتضح ما يلي  دراسةبتلخيص إجابات عينة ال
على معظم عبارات هذا المحور أنها توافق  الدراسةجاءت إجابات غالبية عينة  

 :بشدة على عبارات 
وذلـك  . نقص الخبرة وقلة المعرفة في استخدام أجهزة الحاسب اآللـي   .١

 % .٤٤.٨بنسبة بلغت 
وذلك . الحاجة إلى شبكات داخلية تربط وحدات الجامعة ببعضها البعض  .٢

 % .٧٦.١بنسبة بلغت 

عـة أم القـرى والجامعـات    الحاجة إلى قاعدة بيانات مشتركة بين جام .٣
 % .٧٦.٨وذلك بنسبة بلغت . والكليات األخرى

التواصل اإلداري اإللكترونـي بـين إدارة جامعـة أم     إنخفاض مستوى .٤
وذلـك بنسـبة بلغـت    . القرى وإدارات الجامعات بالمملكة وخارجهـا  

٦٧.٠. % 

وذلك بنسـبة بلغـت   . قلة اإلمكانات المتاحة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية  .٥
٤٦.١. % 

وذلـك  . الحاجة إلى تحديث أجهزة الحاسوب الموجودة بإدارة الجامعـة   .٦
 % .٦٦.٤بنسبة بلغت 

 % .٦٠.٣وذلك بنسبة بلغت . ضعف الدعم التقني لخدمة االتصاالت  .٧

 % ٧١.١وذلك بنسبة بلغت . ضعف مستوى اللغة اإلنجليزية للموظفين  .٨
نة على هـذه العبـارات   وهذه النتائج تتفق مع المتوسط المرجح إلجابات العي

مسـتوى اللغـة اإلنجليزيـة    ضـعف  : بالنسبة لعبـارة  ) ٢.٦٨(حيث تراوح بين 



 

قلة اإلمكانات المتاحة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية : بالنسبة لعبارة) ٢.٣٩(، للموظفين
 " . أوافق بشدة"وجميعها يقع في فئة . 

 :رات اآلتية أنها توافق على العبا الدراسةجاءت إجابات غالبية عينة  
وذلـك  . قلة انعدام فرص التدريب على استخدام اإلنترنت في اإلدارة  .١

 % .٥٢.٦بنسبة بلغت 
عزوف الموظفين من استخدام اإلنترنت في العمل اإلداري بـدالً مـن    .٢

وذلـك بنسـبة   . اإلدارة التقليدية لقلة معرفتهم باستخدام الحاسب اآللي 
 % .٢٥.٠بلغت 

ية الكافية لشراء أجهزة كافية ومتطـورة  ضعف وقلة المخصصات المال .٣
 % .٥٨.٦وذلك بنسبة بلغت . وحديثة وسريعة

 % .٥٤.٤وذلك بنسبة بلغت . بالجامعة  قنيضعف المستوى الت .٤

وذلـك بنسـبة بلغـت    . إلنترنـت قلة المعلومات باللغة العربية على ا .٥
٣٠.٠%. 

لعبـارات  وهذه النتائج تتفق مع المتوسط المرجح على إجابات العينة لهـذه ا 
انعدام فرص التدريب على استخدام /  قلة: بالنسبة لعبارة ) ٢.٣١(حيث تراوح بين 

ضعف وقلة المخصصات الماليـة  : بالنسبة لعبارة ) ١.٩٠(اإلنترنت في اإلدارة ، 
 ".أوافق"وجميعها يقع في فئة . الكافية لشراء أجهزة كافية ومتطورة وحديثة وسريعة 

أنها ال توافق على بـاقي عبـارات هـذا     دراسةال جاءت إجابات غالبية عينة 
 :المحور وهي 

اقتناع بعض المديرين والموظفين من عدم جدوى اسـتخدام اإلنترنـت    .١
 % .٧٢.٥وذلك بنسبة بلغت . بدالً من اإلدارة التقليدية 



 

. هناك بدائل أفضل من استخدام اإلنترنت في تطوير العمـل اإلداري   .٢
 % .٨١.٤وذلك بنسبة بلغت 

وذلـك بنسـبة بلغـت    . توفر الوقت الكافي للجامعة لتتحول تقنياً  عدم .٣
٥٧.٢. % 

وهذه النتائج تتفق مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على هذه العبـارات ،  
عدم توفر الوقت الكافي للجامعة لتتحـول  : بالنسبة لعبارة ) ١.٥٢(حيث تراوح بين 

أفضل من استخدام اإلنترنت في تطوير هناك بدائل : بالنسبة لعبارة ) ١.٢٤(تقنياً ، 
 " . ال أوافق" وجميعها يقع في فئة . العمل اإلداري

أجابت أنها % ٧٤.٤هذا ويالحظ أن حوالي ثالثة أرباع العينة وبنسبة بلغت 
أجابت أنهـا  % ٣٢.٨توافق وتوافق بشدة على إجمالي عبارات هذا المحور ، منها 

 .توافق 
سط المرجح إلجابات العينة على إجمالي عبارات وهذه النتائج تتفق مع المتو

 " . أوافق" ، وهو يقع في فئة ) ٢.١٧(المحور ، حيث بلغ 
 ) .٥(كما يتضح من الجدول رقم 

 



 

 )٥(جدول رقم 

 التوزيع التكراري والنسبي آلراء مفردات العينة حول

 معوقات تفعيل خدمة اإلنترنت: المحور الثالث 

 
 العـــــــــبارة

 ال أوافق أوافق بشدةأوافق 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الرأي 

 % تكرار % تكرار % تكرار السائد

١ 
نقص الخبرة وقلة المعرفة في استخدام أجهـزة  

 الحاسب اآللي
٠.٥٧  ٢.٤١ ٤.٢ ١٣ ٥١.٠ ١٥٨ ٤٤.٨ ١٣٩  

أوافق 

 بشدة

٢ 
انعدام فرص التدريب على استخدام اإلنترنت /قلة

 في اإلدارة
 أوافق  ٠.٦٢  ٢.٣١ ٨.٤ ٢٦ ٥٢.٦ ١٦٢ ٣٩.٠ ١٢٠

٣ 
بشـبكة   وحدات الجامعة ببعضها الـبعض  ربط 

 .داخلية 
٠.٧١  ٢.٦٢ ١٣.٦ ٢٩ ١٠.٣ ٢٢ ٧٦.١ ١٦٢  

أوافق 

 بشدة

٤ 
قاعدة بيانات مشـتركة بـين جامعـة أم     إنشاء

 القرى والجامعات األخرى والكليات
٠.٦٨  ٢.٦٥ ١١.٨ ٢٥ ١١.٤ ٢٤ ٧٦.٨ ١٦٢  

أوافق 

 دةبش



 

 
 العـــــــــبارة

 ال أوافق أوافق بشدةأوافق 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الرأي 

 % تكرار % تكرار % تكرار السائد

٥ 

قلة التواصـل اإلداري اإللكترونـي بـين إدارة    

جامعة أم القـرى وإدارة الجامعـات بالمملكـة    

 وخارجها

٠.٥٦  ٢.٦٣ ٣.٩ ١٢ ٢٩.١ ٩٠ ٦٧.٠ ٢٠٧  
أوافق 

 بشدة

  ٠.٦٢  ٢.٣٩ ٧.٥ ٢٣ ٤٦.٤ ١٤٣ ٤٦.١ ١٤٢ قلة اإلمكانات المتاحة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ٦
أوافق 

 بشدة

٧ 
تحديث أجهزة الحاسوب الموجـودة  الحاجة إلى 

 بإدارة الجامعات
٠.٥٤  ٢.٦٤ ٢.٨ ٦ ٣٠.٩ ٦٧ ٦٦.٤ ١٤٤  

أوافق 

 بشدة

٨ 

اقتناع بعض المديرين والمـوظفين مـن عـدم    

جدوى اسـتخدام اإلنترنـت بـدال مـن اإلدارة     

 التقليدية

ال أوافق  ٠.٧١  ١.٤٠ ٧٢.٥ ٢٢٤ ١٤.٦ ٤٥ ١٢.٩ ٤٠

٩ 

نترنـت فـي   عزوف الموظفين من اسـتخدام اإل 

العمل اإلداري بدال من اإلدارة التقليديـة لقلـة   

 معرفتهم باستخدام الحاسب اآللي

 أوافق  ٠.٨٥  ٢.١٦ ٢٩.٥ ٩١ ٢٥.٠ ٧٧ ٤٥.٥ ١٤٠



 

 
 العـــــــــبارة

 ال أوافق أوافق بشدةأوافق 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الرأي 

 % تكرار % تكرار % تكرار السائد

١٠ 
هناك بدائل أفضل من اسـتخدام اإلنترنـت فـي    

 تطوير العمل اإلداري
ال أوافق  ٠.٥٤  ١.٢٤ ٨١.٤ ٢٤٩ ١٣.٤ ٤١ ٥.٢ ١٦

١١ 
ليست مناسبة لإلحتياجـات   المخصصات المالية 

 .التقنية بالجامعة 
 أوافق  ٠.٦٤  ١.٩٠ ٢٥.٧ ٧٩ ٥٨.٦ ١٨٠ ١٥.٦ ٤٨

 أوافق  ٠.٦٧  ١.٩٥ ٢٥.١ ٧٧ ٥٤.٤ ١٦٧ ٢٠.٥ ٦٣ ضعف المستوى التكنولوجي بالجامعة ١٢

  ٠.٧٥  ٢.٤٥ ١٥.٦ ٤٨ ٢٤.١ ٧٤ ٦٠.٣ ١٨٥ ضعف الدعم التقني لخدمة االتصاالت ١٣
أوافق 

 بشدة

ال أوافق  ٠.٦٦  ١.٥٢ ٥٧.٢ ١٧٥ ٣٣.٣ ١٠٢ ٩.٥ ٢٩ م توفر الوقت الكافي للجامعة لتتحول تقنياعد ١٤

 أوافق  ٠.٨٤  ٢.٠٣ ٣٣.٦ ١٠٣ ٣٠.٠ ٩٢ ٣٦.٥ ١١٢ قلة المعلومات باللغة العربية على اإلنترنت ١٥

  ٠.٥٣  ٢.٦٨ ٣.٢ ١٠ ٢٥.٦ ٧٩ ٧١.١ ٢١٩ ضعف مستوى اللغة اإلنجليزية للموظفين ١٦
فق أوا

 بشدة

 أوافق  ٠.٢٧  ٢.١٧ ١١٩٠٢٥.٦ ١٥٢٣٣٢.٨ ١٩٢٨٤١.٥ معوقات تفعيل خدمة اإلنترنت ١٧



 

اإلنترنت في عمليـة التطـوير    إستخدماتإيجابيات تفعيل : المحور الرابع

 :اإلداري بجامعة أم القرى

 :على عبارات هذا المحور يتضح ما يلي  الدراسةبتلخيص إجابات عينة 
بين دائماً ومعظم األوقـات  % ٨٠.٨لبية العينة وبنسبة بلغت جاءت إجابات غا 

أجابـت  % ٦٤.٩على عبارة توفير قاعدة بيانات عن منسوبي الجامعة ، منها 
 .بدائماً 

وهذه النتيجة تتفق مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على هذه العبارة حيث 
 " . دائماً" وهو يقع في فئة ) ٤.٢٢(بلغ 

بين دائماً ومعظم األوقـات  % ٧٦.٣بية العينة وبنسبة بلغت جاءت إجابات غال 
 .على عبارة توفير قاعدة بيانات لكل طالب ومتابعته أكاديمياً 

وهذه النتيجة تتفق مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على هذه العبارة حيث 
 " . معظم األوقات" وهو يقع في فئة ) ٤.١٣(بلغ 

بين نـادراً وال يسـتخدم   % ٦٩.٦وبنسبة بلغت  الدراسة جاءت إجابات غالبية 
تقريـر  (على عبارة إرسال التقرير السنوي عن مستوى أداء الموظف . إطالقاً
 ) .الكفاية

وهذه النتيجة تتفق مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على هذه العبارة حيث 
 " . نادراً" وهو يقع في فئة ) ٢.٢٥(بلغ 

حث أنها ال ستخدم إطالقاً بالنسبة لباقي عبارات جاءت إجابات غالبية عينة الب 
 :هذا المحور وهي 

عقد االجتماعات واللقاءات عن بعد على مسـتوى الجامعـة والكليـات     •
 % .٧٥.٣وذلك بنسبة بلغت . واألقسام 



 

التنظيم بين الجامعات لعمل اللقاءات واالجتماعات السنوية بين الرؤسـاء   •
وذلـك بنسـبة بلغـت    . اإلنجـازات  والمديرين لمتابعة أهم التطورات و

٧٤.٨. % 

ربط الجامعة مع الجامعات األخرى بالمملكة والكليـات بقاعـدة بيانـات     •
 % .٧٥.٢وذلك بنسبة بلغت . وقواعد معلومات خاصة 

وذلك بنسـبة بلغـت   . إنشاء بريد اإللكتروني خاص لكل منتسب بالجامعة •
٦٦.٨. % 

وذلـك بنسـبة بلغـت    . اصة متابعة المراجعين إلكترونياً للمعامالت الخ •
٨٢.٨. % 

وذلك بنسبة . إلكترونياً ... الندب/ اإلعارة/ تقديم الموظف لطلب اإلجازة  •
 % .٨٤.٨بلغت 

وذلـك بنسـبة   . إنشاء بريد إلكتروني خاص بكل طالب ملتحق بالجامعة  •
 % .٧٦.٧بلغت 

،  وهذه النتائج تتفق مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على هذه العبـارات   
إنشاء بريد إلكتروني خاص لكل منتسـب  : بالنسبة لعبارة ) ١.٧٠(حيث تراوح بين 

... ندب / إعارة / إجازة : تقديم الموظف لطلب : بالنسبة لعبارة ) ١.٣٢(بالجامعة، 
 "  ال يستخدم إطالقاً" وجميعها يقع في فئة 

 ) .٦(كما يتضح من الجدول رقم 
 
 
 



 

 )٦(جدول رقم 

 ي والنسبي آلراء مفردات العينة حولالتوزيع التكرار

 إيجابيات عملية تفعيل دور اإلنترنت: المحور الرابع 

 بارةـــــالع م
ال يستخدم إطالقاً نادراًبعض األوقاتمعظم األوقات دائماً

سط
تو
لم
ا

 

االنحراف 

المعياري

الرأي 

 % تكرار %تكرار %تكرار %تكرار %تكرار السائد

١ 

ات واللقاءات عن بعـد  عقد االجتماع

على مسـتوى الجامعـة والكليـات    

 واألقسام

١.٠٠ ١.٥٣ ٧٥.٣ ٢٣٢ ٤.٥ ١٤.٠١٤ ٤٣ ٤.٥ ١٤ ١.٦ ٥  
ال يستخدم 

 إطالقاً

٢ 

التنظيم بين الجامعات لعمل لقـاءات  

واجتماعات سنوية بـين الرؤسـاء   

والمديرين لمتابعة أهـم التطـورات   

 واالنجازات

١.١٢ ١.٥٧ ٧٤.٨ ٢٣٢ ٧.٤ ٢٣ ٧.١ ٢٢ ٦.٨ ٢١ ٣.٩ ١٢  
ال يستخدم 

 إطالقاً

٣ 

ربط الجامعة مع الجامعات األخـرى  

بالمملكة والكليات بقاعـدة بيانـات   

 وقواعد معلومات خاصة

١.٠٦ ١.٥٢ ٧٥.٢ ١٠.٠٢٣٣ ٣١ ٧.٤ ٢٣ ٢.٩ ٩ ٤.٥ ١٤  
ال يستخدم 

 إطالقاً



 

 بارةـــــالع م
ال يستخدم إطالقاً نادراًبعض األوقاتمعظم األوقات دائماً

سط
تو
لم
ا

 

االنحراف 

المعياري

الرأي 

 % تكرار %تكرار %تكرار %تكرار %تكرار السائد

٤ 

توفير قاعدة بيانات عـن منسـوبي   

اق تاريخ االلتح(الجامعة تحتوي على 

ــة ــة /بالخدم ــدة الخدم ــر /م آخ

السـلم  /الراتب/المؤهل العلمي/ترقية

 الوظيفي

 دائماً  ١.٣١ ٤.٢٢ ١٠.٤ ٣٢ ٢.٩ ٩ ٥.٨ ١٥.٩١٨ ٢٠٠٦٤.٩٤٩

٥ 

إنشاء بريد الكتروني خـاص لكـل   

منتسب بالجامعة وإرسال القـرارات  

 ترقيـة / فصـل /حسـم /نقل(اإلدارية

الخاصة بالموظف عن طريق  )تقاعد/

 ترونيبريده االلك

١.٢١ ١.٧٠ ٦٦.٨ ١٦.١٢٠٧ ٥٠ ٤.٨ ١٥ ٥.٢ ١٦ ٧.١ ٢٢  
ال يستخدم 

 إطالقاً

٦ 
إرسال التقرير السنوي عن مستوى 

 )تقرير الكفاية(أداء الموظف 
 نادراً  ١.٦٦ ٢.٢٥ ٥٤.٧ ١٤.٩١٦٩ ٤٦ ٤.٩ ١٥ ١.٩ ٢٣.٦٦ ٧٣

٧ 
ــا    ــراجعين إلكتروني ــة الم متابع

 للمعامالت الخاصة
٠.٩٣ ١.٣٧ ٨٢.٨ ٢٥٦ ٧.١ ٢٢ ٣.٢ ١٠ ٤.٢ ١٣ ٢.٦ ٨  

ال يستخدم 

 إطالقاً



 

 بارةـــــالع م
ال يستخدم إطالقاً نادراًبعض األوقاتمعظم األوقات دائماً

سط
تو
لم
ا

 

االنحراف 

المعياري

الرأي 

 % تكرار %تكرار %تكرار %تكرار %تكرار السائد

٨ 

ــب  ــديم الموظــف لطل ــازة (تق إج

ــارة/ ــداب/إعــ ــل /انتــ نقــ

 إلكترونيا)تدريب/خدمات

٠.٨٩ ١.٣٢ ٨٤.٨ ٢٦٢ ٦.٥ ٢٠ ٣.٢ ١٠ ٢.٦ ٨ ٢.٩ ٩  
ال يستخدم 

 إطالقاً

٩ 

توفير قاعـدة بيانـات لكـل طالـب     

ومتابعته أكاديميا بدءا من قبوله إلى 

 ن الجامعةتخرجه م

١.٤٦ ٤.١٣ ١٣.٤ ٤١ ٥.٢ ١٦ ٥.٢ ١٦ ٧.٢ ٢١٢٦٩.١٢٢  
معظم 

 األوقات

١٠ 
إنشاء بريد إلكتروني خـاص بكـل   

 طالب ملتحق بالجامعة
١.٢١ ١.٥٨ ٧٦.٧ ٢٣٤ ٧.٢ ٢٢ ٤.٣ ١٣ ٤.٦ ١٤ ٧.٢ ٢٢  

ال يستخدم 

 إطالقاً

 نادراً  ٠.٦٧ ٢.١٢ ١٨٩٨٦١.٥ ٢٥٣٨.٢ ١٨٥٦.٠ ٥٧٧١٨.٧١٧٢٥.٦ إيجابيات عملية تفعيل دور اإلنترنت ١١

 

 



 

اإلنترنت في عملية التطـوير   إستخداماتسلبيات تفعيل : المحور الخامس

 :اإلداري بجامعة أم القرى

 :على عبارات هذا المحور يتضح ما يلي  دراسةبتلخيص إجابات عينة ال
وافقة أنها موافقة وم% ٩٤.١وبنسبة بلغت  دراسةجاءت إجابات غالبية عينة ال 

أجابت أنها توافق بشدة على عبارة بطء الشبكة وصعوبة % ٤٣.٨بشدة ، منها 
 .إرسال المعلومات أو استقبالها 

وهذه النتيجة تتفق مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على هـذه العبـارة،   
 " .أوافق بشدة" وهو يقع في فئة ) ٢.٣٨(حيث بلغ 

ة والموافقة بشدة ، وإن كانت تميل في جاءت إجابات غالبية العينة بين الموافق 
 :وذلك بالنسبة للعبارات اآلتية . معظمها إلى الموافقة 

وذلك بنسـبة بلغـت   . من لالنترنت اآلالخوف من مخاطر االستخدام غير  •
 " .أوافق "أجابت بـ % ٣٩.٠، منها % ٥٤.٦

وذلـك  . استخدام الموظفين لإلنترنت بشكل مخالف ومغاير لما خطط لـه   •
 " .أوافق " أجابت بـ % ٥٠.٣، منها % ٦٥.٥ة بلغت بنسب

وذلك بنسبة بلغت . الخوف من االختراقات التخريبية وكشف سرية العمل  •
 " . أوافق " أجابت بـ % ٣٥.٤، منها %٨٣.٣

وهذه النتائج تتفق مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على هذه العبـارات ،  
الخوف من االختراقات التخريبية وكشف :  بالنسبة لعبارة) ٢.٣١(حيث تراوح بين 

مـن  اآلالخوف من مخاطر االستخدام غيـر  : بالنسبة لعبارة ) ١.٧٠(سرية العمل، 
 " . أوافق" وجميعها يقع في فئة . لإلنترنت

أنها ال توافق على عبـارة  % ٧٢.٧جاءت إجابات غالبية العينة وبنسبة بلغت  
وهذه النتيجة تتفق . ى اللغة اإلنجليزية المحتوى العام لقواعد البيانات يعتمد عل



 

) ١.٤٠(مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على هذه العبارة ، حيـث بلـغ   
 " .ال أوافق"وهو يقـع في فئة 

أجابت بالموافقـة  % ٦٤.٩هذا ويالحظ أن حوالي ثلثي العينة وبنسبة بلغت 
وهذه النتيجة تتفق . سواء موافقة أو موافقة بشدة على إجمالي عبارات هذا المحور 

) ١.٩٢(مع المتوسط المرجح إلجابات العينة على إجمالي عبارات المحور حيث بلغ 
 " .أوافق"وهو يقع في فئة 

 ) .٧(كما يتضح من الجدول رقم 
 
 
 



 

 )٧(جدول رقم 

 التوزيع التكراري والنسبي آلراء مفردات العينة حول

 سلبيات عملية تفعيل اإلنترنت: المحور الخامس 

 بارةــــالع م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 الرأي السائد

 %تكرار %تكرار %تكرار

١ 
الخوف من مخاطر االستخدام الغيـر

 آمن لإلنترنت
 أوافق  ٠.٧٢  ١.٧٠ ١٤٠٤٥.٥ ١٢٠٣٩.٠ ١٥.٦ ٤٨

٢ 
استخدام الموظفين لإلنترنت بشـكل

 لهمخالف ومغاير لما خطط 
 أوافق  ٠.٦٨  ١.٨١ ١٠٧٣٤.٥ ١٥٦٥٠.٣ ١٥.٢ ٤٧

٣ 
الخوف من االختراقـات التخريبيـة

 وكشف سرية العمل
 أوافق  ٠.٧٤  ٢.٣١ ١٦.٧ ٥١ ١٠٨٣٥.٤ ١٤٦٤٧.٩

٤ 
المحتوى العام لقواعد البيانات يعتمد

 على اللغة اإلنجليزية
 ال أوافق  ٠.٧٠  ١.٤٠ ٢٢٤٧٢.٧ ١٤.٩ ٤٦ ١٢.٣ ٣٨

٥ 
بكة وصـعوبات إرسـالبطء الشـ

 المعلومات أو استقبالها
 أوافق بشدة  ٠.٥٩  ٢.٣٨ ٥.٨ ١٨ ١٥٥٥٠.٣ ١٣٥٤٣.٨

 أوافق  ٠.٤٠  ١.٩٢ ٥٤٠٣٥.١ ٥٨٥٣٨.٠ ٤١٤٢٦.٩ سلبيات عملية تفعيل دور اإلنترنت٦



 

مركزية اإلدارة واستخدام شبكة اإلنترنت في عمليـة التطـوير   : المحور السادس 

 :أم القرى  اإلداري بجامعة

على السؤال الخاص بهذا المحور ، نجـد أن   الدراسةبتلخيص إجابات عينة 
من العينة توافق على عبارة اقتصار خدمات اإلنترنت على بعض اإلدارات % ٨٨.٤

 .أجابت أنها توافق بشدة على هذه العبارة % ٤١.٠دون األخرى، منها 
، لعينة على هـذه العبـارة  إلجابات ا وهذه النتيجة تتفق مع المتوسط المرجح

 ) .٨(كما يتضح من الجدول رقم "  أوافق" وهو يقع في فئة ) ٢.٢٩(حيث بلغ 
 

 )٨(جدول رقم 

 التوزيع التكراري والنسبي آلراء مفردات العينة حول 

 مركزية اإلدارة: المحور السادس 

 العــــبارة م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

المتوسط
االنحراف 

المعياري

الرأي 

 %تكرار %تكرار %تكرار السائد

١ 

اقتصار خـدمات  

اإلنترنــت علــى 

ــض اإلدارات  بع

 دون األخرى

 أوافق  ٠.٦٦ ١١.٦٢.٢٩ ١٢٧٤١.٠١٤٧٤٧.٤٣٦

 
 
 



 

 االختبارات اإلحصائية: ثالثاً 

تبعاً لمسـتوى   البحثبين متوسطي إجابات العينة على محاور " ت " اختبار  – ١

 :الوظيفة 

شاغلي الوظـائف   الدراسةبين متوسطي إجابات عينة " ت " بإجراء اختبار 
تم الحصول على . التنفيذية وكذلك شاغلي الوظائف اإلشرافية على محاور الدراسة 

 :النتائج اآلتية 
 الدراسـة ال يوجد فرق معنوي ذو داللة إحصائية بين متوسطي إجابات عينـة     -

الوظائف اإلشرافية بالنسبة لمحاور الدراسـة   شاغلي الوظائف التنفيذية وشاغلي
 :اآلتية 

 .معوقات تفعيل خدمة اإلنترنت  
 .سلبيات عملية تفعيل دور اإلنترنت  
 .مركزية اإلدارة  

أي أن اختالف الوظائف التي تشغلها عينة البحث ليس له تأثير معنوي على 
 .على محاور الدراسة السابقة  الدراسةإجابات عينة 

 دراسـة ئية بين متوسطي إجابـات عينـة ال  رق معنوي ذو داللة إحصايوجد ف   -
شاغلي الوظائف التنفيذية وشاغلي الوظائف اإلشرافية بالنسبة لمحاور الدراسـة  

 :اآلتية 
و كان الفرق لصـالح الوظـائف   . واقع استخدام خدمة تقنية المعلومات  

 .اإلشرافية 

 .لوظائف اإلشرافيةو كان الفرق لصالح ا. تفعيل تطبيقات اإلنترنت  

وكان الفرق لصـالح الوظـائف   . إيجابيات عملية تفعيل دور اإلنترنت  
 .التنفيذية 



 

له تأثير معنوي ذو داللة  الدراسةأي أن اختالف الوظائف التي تشغلها عينة 
كمـا  . بالنسبة لمحاور الدراسة الثالثة السابقة  دراسةإحصائية على إجابات عينة ال

 ) .٩( يتضح من الجدول رقم
 

 )٩(جدول رقم 

 "ت " نتائج اختبار 

 للفرق بين متوسطي الوظائف التنفيذية واإلشرافية

 المحور
مستوى  

 الوظيفة

عدد 

 القراءات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 .ح . د

قيمة ت 

 المحسوبة

مستوى 

 المعنوية

واقع 

استخدام 

خدمة تقنية 

 المعلومات

 ٠.٧١ ٢.٢١ ٢٨١وظائف تنفيذية

وظائف  ٠.٠٠٠ ٥.٦٣ ٣٠٩

 إشرافية
٠.٤٦ ١.٦٨ ٣٠ 

تفعيل 

تطبيقات 

 اإلنترنت

 ٠.٣٠ ٢.٦١ ٢٧٨وظائف تنفيذية

وظائف  ٠.٠٠٦ ٢.٥٤ ٣٠٦

 إشرافية
٠.٢٢ ٢.٧٢ ٣٠ 

معوقات 

تفعيل خدمة 

 اإلنترنت

 ٠.٢٧ ٢.١٦ ٢٨٠وظائف تنفيذية

وظائف  ٠.٢٢٨ ٠.٧٥ ٣٠٨

 إشرافية
٠.٣١ ٢.٢٠ ٣٠ 

إيجابيات 

تفعيل  عملية

دور 

 اإلنترنت

 ٠.٦٨ ٢.١٦ ٢٨١وظائف تنفيذية

وظائف  ٠.٠٠٠ ٤.١٨ ٣٠٩

 إشرافية
٠.٥١ ١.٧٣ ٣٠ 



 

 المحور
مستوى  

 الوظيفة

عدد 

 القراءات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 .ح . د

قيمة ت 

 المحسوبة

مستوى 

 المعنوية

سلبيات 

عملية تفعيل 

دور 

 اإلنترنت

 ٠.٣٩ ١.٩٢ ٢٨٠وظائف تنفيذية

وظائف  ٠.٣٦٣ ٠.٣٥ ٣٠٨

 إشرافية
٠.٥١ ١.٨٩ ٣٠ 

مركزية 

 اإلدارة

 ٠.٦٥ ٢.٢٧ ٢٨٠وظائف تنفيذية

وظائف  ٠.٠٥١ ١.٦٤ ٣٠٨

 إشرافية
٠.٧٣ ٢.٥٠ ٣٠ 

 :بين اإلدارات تبعاً لمحاور الدراسة " ف " اختبار تحليل التباين األحادي  – ٢

بين اإلدارات تبعاً لواقع اسـتخدام خدمـة تقنيـة    " ف " اختبار تحليل التباين   –أ 

 :المعلومات

مل بها بالنسبة لواقع إلجابات العينة بين اإلدارات التي تع" ف " بإجراء اختبار 
استخدام خدمة تقنية المعلومات ، نجد أن هناك فرق معنوي ذو داللة إحصائية بـين  

في اإلدارات المختلفة بالنسبة لواقع اسـتخدام خدمـة    لدراسةمتوسط إجابات عينة ا
 . تقنية المعلومات 

 ) .١٠(كما يتضح من الجدول رقم 
له تأثير معنوي ذو داللة  دراسةنة الأي أن اختالف اإلدارات التي تعمل بها عي

 .إحصائية على إجابات العينة 



 

 )١٠(جدول رقم 

 تحليل التباين تبعاً لواقع استخدام خدمة تقنية المعلومات

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 المعنوية

 ٠.٠٠٠ ٥.٧٥ ٢.٦٩ ٤ ١٠.٧٥ بين المجموعات

     ٠.٤٧ ٣٠٦ ١٤٣.٠٤ داخل المجموعات

       ٣١٠ ١٥٣.٧٩ مجموع المربعات

ولمعرفة أي اإلدارات يوجد بينها هذا االختالف أو الفرق ، تم عمل اختبـار  
 ) .١١(فحصلنا على الجدول رقم ) L.S.D(أقل فرق ممكن 

 )١١(جدول رقم 

 LSDاختبار الحد األدنى للفروق 

 مستوى المعنويةمتوسط الفرق المجموعة ب المجموعة أالمستقلالمتغير المتغير التابع

واقع 

استخدام 

خدمة تقنية 

 المعلومات

 اإلدارة

القبول 

 والتسجيل

 ٠.٠٠٠  ٠.٥٦-ون الموظفينؤش

 ٠.٠٢٠  ٠.٢٣- ون الطالباتؤش

 ٠.٠٠٤  ٠.٣١- ون المكتباتؤش

 ٠.٠٠٦  ٠.٢٦- اإلدارة العامة

ون ؤش

 الموظفين

 ٠.٠٠٧ ٠.٣٣ ون الطالباتؤش

 ٠.٠٣٥ ٠.٢٥ ون المكتباتؤش

 ٠.٠٠٩ ٠.٣٠ اإلدارة العامة

ون ؤش

 الطالبات

 ٠.٢٧٦  ٠.٠٨- ون المكتباتؤش

 ٠.٤٠٢  ٠.٠٣- اإلدارة العامة

شؤون

 المكتبات
 ٠.٣٥٠  ٠.٠٥ اإلدارة العامة



 

 : الدراسةعينة من الجدول السابق ، يتضح أن هناك فرق معنوي بين إجابات 
 :في إدارة القبول والتسجيل وكل من إدارات  

 .ون الموظفين ؤش وكان الفرق لصالح  ون الموظفين ؤش
 .ون الطالبات ؤش وكان الفرق لصالح  ون الطالبات ؤش
 .ون المكتبات ؤش وكان الفرق لصالح  ون المكتبات ؤش

 .اإلدارة العامة  وكان الفرق لصالح  اإلدارة العامة 
 :ون الموظفين وكل من إدارات ؤإدارة ش في 

 .ون الموظفين ؤش وكان الفرق لصالح  ون الطالبات ؤش
 .ون الموظفين ؤش وكان الفرق لصالح  ون المكتبات ؤش

 .ون الموظفين ؤش وكان الفرق لصالح  اإلدارة العامة 

 :نت بين اإلدارات تبعاً لتفعيل تطبيقات اإلنتر" ف " اختبار تحليل التباين  –ب 

إلجابات العينة بين اإلدارات التي تعمل بهـا بالنسـبة   " ف " بإجراء اختبار 
لتفعيل تطبيقات اإلنترنت ، يتضح عدم وجود فرق معنوي ذو داللة إحصائية بـين  

في اإلدارات المختلفة بالنسبة لتفعيل تطبيقات اإلنترنت  دراسةمتوسط إجابات عينة ال
. 

 ) .١٢(كما يتضح من الجدول رقم 
ليس له تأثير معنـوي   الدراسة أي أن اختالف اإلدارات التي يعمل بها عينة
 .على إجابات العينة بالنسبة لتفعيل تطبيقات اإلنترنت 



 

 )١٢(جدول رقم 

 تحليل التباين تبعاً لتفعيل تطبيقات اإلنترنت

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 لمعنويةا

 ٠.٦١٨ ٠.٦٦ ٠.٠٦ ٤ ٠.٢٢ بين المجموعات

     ٠.٠٨ ٣٠٣ ٢٥.٦١ داخل المجموعات

       ٣٠٧ ٢٥.٨٣ مجموع المربعات

 :بين اإلدارات تبعاً لمعوقات خدمة اإلنترنت " ف " اختبار تحليل التباين  –ج 

ة إلجابات العينة بين اإلدارات التي تعمل بهـا بالنسـب  " ف " بإجراء اختبار 
لمعوقات تفعيل خدمة اإلنترنت ، يتضح عدم وجود فرق معنوي ذو داللة إحصـائية  

في اإلدارات المختلفة بالنسبة لمعوقات تفعيل خدمة  الدراسةبين متوسط إجابات عينة 
 ) .١٣(كما يتضح من الجدول رقم . اإلنترنت 

نـوي  ليس له تأثير مع لدراسةأي أن اختالف اإلدارات التي يعمل بها عينة ا
 .على إجابات العينة بالنسبة لمعوقات تفعيل خدمة اإلنترنت 

 )١٣(جدول رقم 

 تحليل التباين تبعاً لمعوقات تفعيل خدمة اإلنترنت

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 المعنوية

 ٠.٣٩٩ ١.٠٢ ٠.٠٨ ٤ ٠.٣١ بين المجموعات

     ٠.٠٨ ٣٠٥ ٢٢.٩٤ عاتداخل المجمو

       ٣٠٩ ٢٣.٢٥ مجموع المربعات

 



 

بين اإلدارات تبعاً إليجابيات عمليـة تفعيـل دور   " ف " اختبار تحليل التباين  –د 

 :اإلنترنت 

إلجابات العينة بين اإلدارات التي تعمل بهـا بالنسـبة   " ف " بإجراء اختبار 
ن هناك فرق معنوي ذو داللة إحصائية إليجابيات عملية تفعيل دور اإلنترنت ، نجد أ

في اإلدارات المختلفة بالنسبة إليجابيـات عمليـة    لدراسةبين متوسط إجابات عينة ا
 ) .١٤(كما يتضح من الجدول رقم . تفعيل دور اإلنترنت 

له تـأثير معنـوي ذو    دراسةأي أن اختالف اإلدارات التي يعمل بها عينة ال
 .نة داللة إحصائية على إجابات العي

 )١٤(جدول رقم 

 تحليل التباين تبعاً إليجابيات عملية تفعيل دور اإلنترنت

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 المعنوية

 ٠.٠١١ ٣.٣٥ ١.٤٧ ٤ ٥.٨٨ بين المجموعات

     ٠.٤٤ ٣٠٦ ١٣٤.٢٩ داخل المجموعات

       ٣١٠ ١٤٠.١٨ مجموع المربعات

ولمعرفة أي اإلدارات يوجد بينها هذا االختالف أو الفرق ، تم عمل اختبار أقل فرق 
 ) .١٥(فحصلنا على الجدول رقم ) L.S.D(ممكن 



 

 )١٥(جدول رقم 

 LSDاختبار الحد األدنى للفروق 

 المتغير التابع
المتغير 

 المستقل
 ب المجموعة المجموعة أ

متوسط 

 الفرق

مستوى 

 المعنوية

يجابيات عمليـةإ

ــل دور تفعيـــ

 اإلنترنت

 اإلدارة

ــول  القبــ

 والتسجيل

 ٠.٠٠٠  ٠.٤١-ون الموظفينؤش

 ٠.٠٢٠  ٠.٢٣- ون الطالباتؤش

 ٠.٠٥١  ٠.١٩- ون المكتباتؤش

 ٠.٠٤١  ٠.١٨- اإلدارة العامة

ون ؤشــــ

 الموظفين

 ٠.٠٦٨  ٠.١٩ ون الطالباتؤش

 ٠.٠٤٢  ٠.٢٣ ون المكتباتؤش

 ٠.٠٢٥  ٠.٢٤ إلدارة العامةا

ون ؤشــــ

 الطالبات

 ٠.٣٨٤  ٠.٠٤ ون المكتباتؤش

 ٠.٣٤٤  ٠.٠٥ اإلدارة العامة

ون ؤشــــ

 المكتبات
 ٠.٤٦٨  ٠.٠١ اإلدارة العامة

 :لدراسةمن الجدول السابق ، يتضح أن هناك فرق معنوي بين إجابات عينة ا
 :في إدارة القبول والتسجيل وكل من إدارات 

 .ون الموظفينؤش وكان الفرق لصالح  الموظفين  ونؤش
 .ون الطالباتؤش وكان الفرق لصالح  ون الطالبات ؤش
 .ون المكتباتؤش وكان الفرق لصالح  ون المكتبات ؤش

 .اإلدارة العامة وكان الفرق لصالح  اإلدارة العامة 



 

 :ون الموظفين وكل من إداراتؤفي إدارة ش 

 .ون الموظفين ؤش صالح وكان الفرق ل ون المكتبات ؤش
 .ون الموظفين ؤش وكان الفرق لصالح  اإلدارة العامة 

بين اإلدارات تبعاً لسـلبيات عملية تفعيـل  " ف " اختبــار تحليل التباين  -هـ 

 :دور اإلنترنت

إلجابات العينة بين اإلدارات التي تعمل بهـا بالنسـبة   " ف " بإجراء اختبار 
نترنت ، نجد أن هناك فرق معنوي ذو داللة إحصـائية  لسلبيات عملية تفعيل دور اإل
في اإلدارات المختلفة بالنسبة لسلبيات عملية تفعيل  لدراسةبين متوسط إجابات عينة ا

 ) .١٦(كما يتضح من الجدول رقم . دور اإلنترنت
له تـأثير معنـوي ذو    دراسةأي أن اختالف اإلدارات التي يعمل بها عينة ال

 .إجابات العينة داللة إحصائية على 
 )١٦(جدول رقم 

 تحليل التباين تبعاً لسلبيات عملية تفعيل دور اإلنترنت

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 المعنوية

 ٠.٠٠٣ ٤.٠٦ ٠.٦٣ ٤ ٢.٥٤ بين المجموعات

     ٠.١٦ ٣٠٥ ٤٧.٦٦ داخل المجموعات

       ٣٠٩ ٥٠.١٩ مجموع المربعات

ولمعرفة أي اإلدارات يوجد بينها هذا الفرق أو االختالف ، تم عمل اختبـار  
 ) .١٧(فحصلنا على الجدول رقم ) L.S.D(أقل فرق ممكن 



 

 )١٧(جدول رقم 

 LSDاختبار الحد األدنى للفروق 

 المتغير التابع
المتغير 

 المستقل
 المجموعة ب المجموعة أ

متوسط 

 الفرق

مستوى 

 نويةالمع

ــة ــلبيات عملي س

ــل دور تفعيـــ

 اإلنترنت

 اإلدارة

القبول 

 والتسجيل

 ٠.٠٠٢  ٠.١٧-ون الموظفينؤش

 ٠.٠٧٥  ٠.٠٩- ون الطالباتؤش

 ٠.١٣٧  ٠.١٠- ون المكتباتؤش

 ٠.١٢١  ٠.٠٧ اإلدارة العامة

ون ؤش

 الموظفين

 ٠.١٢٢  ٠.٠٨ ون الطالباتؤش

 ٠.٢٢٨  ٠.٠٧ ون المكتباتؤش

 ٠.٠٠٠  ٠.٢٤ اإلدارة العامة

ون ؤش

 الطالبات

 ٠.٤٦٢  ٠.٠١- ون المكتباتؤش

 ٠.٠١١  ٠.١٦ اإلدارة العامة

ون ؤش

 المكتبات
 ٠.٠٣٩  ٠.١٧ اإلدارة العامة

 : الدراسةمن الجدول السابق ، يتضح أن هناك فرق معنوي بين إجابات عينة 
ـ   ون الموظفيؤفي إدارة القبول والتسجيل وش  ون ؤن وكان الفـرق لصـالح ش

 .الموظفين

ـ       ون ؤفي إدارة شئون الموظفين واإلدارة العامـة وكـان الفـرق لصـالح ش
 .الموظفين

 .ون الطالباتؤون الطالبات واإلدارة العامة وكان الفرق لصالح شؤفي إدارة ش 

 .ون المكتبات ؤون المكتبات واإلدارة العامة وكان الفرق لصالح شؤفي ش 



 

 :بين اإلدارات تبعاً لمركزية اإلدارة" ف " ليل التباين اختبار تح –و 

إلجابات العينة بين اإلدارات التي تعمل بهـا بالنسـبة   " ف " بإجراء اختبار 
لمركزية اإلدارة، نجد أن هناك فرق معنوي ذو داللة إحصائية بين متوسط إجابـات  

كمـا يتضـح مـن     .في اإلدارات المختلفة بالنسبة لمركزية اإلدارة  دراسةعينة ال
 ) .١٨(الجدول رقم 

له تـأثير معنـوي ذو    دراسةأي أن اختالف اإلدارات التي يعمل بها عينة ال
 .داللة إحصائية على إجابات العينة 

 

 )١٨(جدول رقم 

 تحليل التباين تبعاً لمركزية اإلدارة

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 قيمة ف

ى مستو

 المعنوية

 ٠.٠٠٠ ٨.١٩ ٣.٣٠ ٤ ١٣.٢٢ بين المجموعات

     ٠.٤٠ ٣٠٥ ١٢٣.٠٧ داخل المجموعات

       ٣٠٩ ١٣٦.٢٩ مجموع المربعات

 
ولمعرفة أي اإلدارات يوجد بينها هذا الفرق أو االختالف ، تم عمل اختبـار  

 ) .١٩(فحصلنا على الجدول رقم ) L.S.D(أقل فرق ممكن 



 

 )١٩(جدول رقم 

 LSDختبار الحد األدنى للفروق ا

 المتغير التابع
المتغير 

 المستقل
 المجموعة ب المجموعة أ

متوسط 

 الفرق

مستوى 

 المعنوية

 اإلدارة مركزية اإلدارة

ــول  القبــ

 والتسجيل

 ٠.٠٠٤  ٠.٢٦ون الموظفينؤش

 ٠.١٨٨  ٠.٠٩- ون الطالباتؤش

 ٠.٠٨٨  ٠.١٨- ون المكتباتؤش

 ٠.٠٠٢  ٠.٣١- اإلدارة العامة

ون ؤشــــ

 الموظفين

 ٠.٠٠٠  ٠.٣٦- ون الطالباتؤش

 ٠.٠٠٠  ٠.٤٤- ون المكتباتؤش

 ٠.٠٠٠  ٠.٥٧- اإلدارة العامة

ون ؤشــــ

 الطالبات

 ٠.٢٦٨  ٠.٠٨- ون المكتباتؤش

 ٠.٠٣٠  ٠.٢٢- اإلدارة العامة

ون ؤشــــ

 المكتبات
 ٠.١٦٦  ٠.١٣- اإلدارة العامة

 : الدراسة بق ، يتضح أن هناك فرق معنوي بين إجابات عينةمن الجدول السا
 :في إدارة القبول والتسجيل وكل من إدارات  

 .القبول والتسجيل  وكان الفرق لصالح  ون الموظفين ؤش
 .اإلدارة العامة  وكان الفرق لصالح  اإلدارة العامة 

 :ون الموظفين وكل من إدارات ؤفي إدارة ش 

 .ون الطالبات شؤ الفرق لصالح وكان  شئون الطالبات 
 .ون المكتبات ؤش وكان الفرق لصالح  ون المكتبات ؤش

 .اإلدارة العامة  وكان الفرق لصالح  اإلدارة العامة 
 .ون الطالبات واإلدارة العامة ، وكان الفرق لصالح اإلدارة العامة ؤفي ش 



 

 الدراسة اسئلةاإلجابة على : رابعاً
ى تفعيل جامعة أم القرى لخدمة اإلنترنت فـي تطـوير   ما مد: األول  السؤال -١

 إداراتها؟

على عبارات المحور  دراسةمن إجابات عينة ال السؤاليتم اإلجابة على هذا 
 .الخاصة بالدراسة ستبانهاإلاألول من 

من إجابات العينة نجد غالبية العينة أجابت أن استخدام اإلنترنت في العمـل  
تطوير إداراتها ، يتم إما بعض األوقات أو نـادراً أو ال  اإلداري بجامعة أم القرى ل

 .يستخدم إطالقاً 
مما يعني أن تفعيل جامعة أم القرى لخدمة اإلنترنت فـي تطـوير إداراتهـا    

 .يحتاج الكثير من الوقت والجهد حتى يؤتي الثمار المرجوة منه 
ـ : الثاني  السؤال -٢ وير اإلداري ما هي سبل تفعيل دور اإلنترنت في عملية التط

 بجامعة أم القرى ؟

على عبارات المحور  دراسةمن إجابات عينة ال السؤاليتم اإلجابة على هذا 
 .بالدراسة الخاصة ستبانةاإلالثاني من 

ومن إجابات العينة نجد أن أبرز سبل تفعيل دور اإلنترنت في عملية التطوير 
 :اإلداري بجامعة أم القرى جاءت على الترتيب كما يلي 

 .إنشاء شبكة داخلية بين اإلدارات داخل الجامعة  
ربط الجامعة بمؤسسات التعليم العالي واإلدارات الحكومية بالمملكة بقاعـدة   

 .بيانات

االستفادة من خبرات الجامعات األخرى في مجال استخدام اإلنترنـت فـي    
 .العمل اإلداري



 

اإلنترنت في  عمل خطة من قبل وزارة التعليم العالي لتوظيف وتفعيل خدمة 
 .تطوير إدارة مؤسسات التعليم العالي 

 .توظيف خدمة اإلنترنت لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجامعات  

 .إقامة دورات لتعليم اللغة اإلنجليزية لدى الموظفين  

ما هي أبرز معوقات استخدام شـبكة اإلنترنـت فـي إدارات    : الثالث  السؤال -٣

 جامعة أم القرى ؟

على عبارات المحور  الدراسةمن إجابات عينة  السؤالبة على هذا يتم اإلجا
 .  لخاصة بالدراسةستبانة ااإلالثالث من 

 :فمن إجابات العينة نجد أن أبرز هذه المعوقات على الترتيب كانت 
 .ضعف مستوى اللغة اإلنجليزية للموظفين  
 .ى الحاجة إلى قاعدة بيانات مشتركة بين الجامعة والجامعات األخر 

 .الحاجة إلى تحديث أجهزة الحاسوب الموجودة بإدارة الجامعات  

قلة التواصل اإلداري اإللكتروني بين إدارة الجامعة والجامعـات بالمملكـة    
 .وخارجها 

 .الحاجة إلى شبكات داخلية تربط وحدات الجامعة ببعضها البعض  

 .ضعف الدعم التقني لخدمة االتصاالت  

 .في استخدام أجهزة الحاسب اآللي  نقص الخبرة وقلة المعرفة 

 .قلة اإلمكانات المتاحة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية  

ما هي إيجابيات عملية تفعيل دور اإلنترنت في عملية التطوير : الرابع  السؤال -٤

 اإلداري بجامعة أم القرى ؟

على عبارات المحور  لدراسةمن إجابات عينة ا السؤاليتم اإلجابة على هذا 
 . خاصة بالدراسةستبانة الاإلرابع من ال



 

ومن إجابات العينة نجد أن أهم إيجابيات عملية تفعيـل دور اإلنترنـت فـي    
 :عملية التطوير اإلداري بجامعة أم القرى هي على الترتيب كما يلي 

 .توفير قاعدة بيانات عن منسوبي الجامعة  
 .توفير قاعدة بيانات لكل طالب ومتابعته أكاديمياً  

 .ال التقرير السنوي عن مستوى أداء الموظف إرس 
 .في حين أن باقي عبارات المحور أجابت العينة عنها أنها ال تستخدم إطالقاً 

ما هي السلبيات من عملية تفعيل دور اإلنترنت في عمليـة  : الخامس  سؤالال -٥

 التطوير اإلداري بجامعة أم القرى ؟

على عبارات المحـور   الدراسةينة من إجابات ع سؤاليتم اإلجابة على هذا ال
 .لخاصة بالدراسةستبانة ااإلالخامس من 

 :ومن إجابات العينة نجد أن أهم السلبيات كانت كما يلي على الترتيب 
 .بطئ الشبكة وصعوبات إرسال المعلومات أو استقبالها  
 .الخوف من االختراقات التخريبية وكشف سرية العمل  

 .بشكل مخالف ومغاير لما خطط له استخدام الموظفين لإلنترنت  

 .الخوف من مخاطر االستخدام الغير آمن لإلنترنت  

هل مركزية اإلدارة تحد من استخدام شبكة اإلنترنـت فـي   : السادس  سؤالال -٦

 عملية التطوير اإلداري بجامعة أم القرى ؟

على عبـارة المحـور    دراسةمن إجابة عينة ال سؤاليتم اإلجابة على هذا ال
ومنها يتضح أن خدمات اإلنترنت تقتصر .  خاصة بالدراسةستبانة الاإل دس منالسا

مما يعني أن مركزية اإلدارة تحد من اسـتخدام  . على بعض اإلدارات دون األخرى
شبكة اإلنترنت في عملية التطوير اإلداري بالجامعة القتصارها علـى إدارات دون  

 .غيرها 



 

 يرواللة إحصائية في مـدى تقبـل مـد   هل توجد فروق ذات د: الفرض األول  -٧

وموظفين إدارات جامعة أم القرى الستخدام شبكة اإلنترنت فـي تطـوير العمـل    

 .اإلداري بجامعة أم القرى 

بين متوسطي إجابات العينة " ت " يتم اختبار هذا الفرض ، من نتائج اختبار 
 .على محاور الدراسة تبعاً لمستوى الوظيفة 

 :ح ما يلي ومن هذا االختبار اتض
يوجد فرق معنوي بين متوسطي إجابات العينة تبعاً لمستوى الوظيفة بالنسبة 

 :للمحاور الثالثة اآلتية 
 .واقع استخدام خدمة تقنية المعلومات  
 .تفعيل تطبيقات اإلنترنت  

 .إيجابيات عملية تفعيل دور اإلنترنت  
لمسـتوى   في حين ال يوجد فرق معنوي بين متوسطي إجابات العينـة تبعـاً  

 .الوظيفة بالنسبة لباقي محاور الدراسة 
هل يوجد اختالف في استخدام شبكة اإلنترنـت بـين إدارات   : الفرض الثاني  -٨

 جامعة أم القرى ؟

بين اإلدارات تبعاً لمحاور " ف " ويتم اختبار هذا الفرض ، من نتائج اختبار 
 .الدراسة 

 :ومن هذا االختبار يتضح ما يلي 
عنوي بين متوسط إجابات عينة البحث في اإلدارات المختلفـة بالنسـبة   يوجد فرق م

 :لكل من
 .واقع استخدام خدمة تقنية المعلومات  
 .إيجابيات عملية تفعيل دور اإلنترنت  

 .سلبيات عملية تفعيل دور اإلنترنت  

 .مركزية اإلدارة  
في حين ال يوجد فرق معنوي بين متوسـط إجابـات العينـة فـي اإلدارات     

 .مختلفة بالنسبة لباقي محاور الدراسة ال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخامسالفصل 
 

 دراسة نتائج ال -

 التوصيات  -

 المقترحات -

 



 

 خالصة النتائج

 -:أجابت نتائج الدراسة عن تساؤالت الدراسة في المحاور الستة 

فقد أسفرت النتائج أن غالبيـة العينـة أجابـت أن اسـتخدام      :المحور األول
ـ   ا بعـض  اإلنترنت في العمل اإلداري بجامعة أم القرى لتطوير إداراتها ، يـتم إم

مما يعني أن تفعيل جامعة أم القرى لخدمـة  . أو نادراً أو ال يستخدم إطالقاً األوقات
جهد حتـى يـؤتي الثمـار    اإلنترنت في تطوير إداراتها يحتاج الكثير من الوقت وال

 .المرجوة منه

أسفرت النتائج عن سبل تفعيل دور اإلنترنت فـي تطـوير   : المحور الثاني
 :أم القرى  ومن أن أبرزها جاءت على الترتيب كما يلي  العمل اإلداري في جامعة

 .اخلية بين اإلدارات داخل الجامعةإنشاء شبكة د 
ربط الجامعة بمؤسسات التعليم العالي واإلدارات الحكومية بالمملكة بقاعـدة   

 .بيانات

االستفادة من خبرات الجامعات األخرى في مجال استخدام اإلنترنـت فـي    
 .العمل اإلداري

خطة من قبل وزارة التعليم العالي لتوظيف وتفعيل خدمة اإلنترنت في  عمل 
 .تطوير إدارة مؤسسات التعليم العالي 

 .توظيف خدمة اإلنترنت لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجامعات  

 .إقامة دورات لتعليم اللغة اإلنجليزية لدى الموظفين  

تواجه تفعيل دور اإلنترنت فـي   أسفرت النتائج عن وجود معوقات: المحور الثالث 
تطوير العمل اإلداري في جامعة أم القرى ومن أبرز هذه المعوقات على الترتيـب  

 :كانت 
 .ضعف مستوى اللغة اإلنجليزية للموظفين  



 

 .الحاجة إلى قاعدة بيانات مشتركة بين الجامعة والجامعات األخرى  

 .لجامعات الحاجة إلى تحديث أجهزة الحاسوب الموجودة بإدارة ا 

قلة التواصل اإلداري اإللكتروني بين إدارة الجامعة والجامعـات بالمملكـة    
 .وخارجها 

 . اًالحاجة إلى شبكات داخلية تربط وحدات الجامعة ببعضها بعض 

 .ضعف الدعم التقني لخدمة االتصاالت  

 .نقص الخبرة وقلة المعرفة في استخدام أجهزة الحاسب اآللي  

 .حة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية قلة اإلمكانات المتا 

أسفرت النتائج على أهم اإليجابيات من عملية تفعيـل دور  : المحور الرابع 
 :اإلنترنت في عملية التطوير اإلداري بجامعة أم القرى هي على الترتيب كما يلي 

 .توفير قاعدة بيانات عن منسوبي الجامعة  
 .مياً توفير قاعدة بيانات لكل طالب ومتابعته أكادي 

 .إرسال التقرير السنوي عن مستوى أداء الموظف  
 .في حين أن باقي عبارات المحور أجابت العينة عنها أنها ال تستخدم إطالقاً 

أسفرت  نتائج الدراسة عن أهم السلبيات من استخدام اإلنترنـت   :المحور الخامس 
 :في تطوير العمل اإلداري و كانت كما يلي على الترتيب 

 .كة وصعوبات إرسال المعلومات أو استقبالها بطئ الشب 
 .الخوف من االختراقات التخريبية وكشف سرية العمل  

 .استخدام الموظفين لإلنترنت بشكل مخالف ومغاير لما خطط له  

 .من لإلنترنت اآلغير الخوف من مخاطر االستخدام  



 

 أسفرت نتائج الدراسة عن  أن خدمات اإلنترنت تقتصـر  :المحور السادس 
مما يعني أن مركزية اإلدارة تحد من اسـتخدام  . على بعض اإلدارات دون األخرى

شبكة اإلنترنت في عملية التطوير اإلداري بالجامعة القتصارها علـى إدارات دون  
 .غيرها 

وقد أسفرت النتائج وجود فرق معنوي بين متوسطي إجابات العينة تبعاً لمستوى  -
 :اآلتية الوظيفة بالنسبة للمحاور الثالثة 

 .واقع استخدام خدمة تقنية المعلومات  
 .تفعيل تطبيقات اإلنترنت  

 .إيجابيات عملية تفعيل دور اإلنترنت  
في حين ال يوجد فرق معنوي بين متوسطي إجابات العينـة تبعـاً لمسـتوى    

 .الوظيفة بالنسبة لباقي محاور الدراسة 
سـط إجابـات عينـة    كما أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فرق معنوي بين متو -

 :البحث في اإلدارات المختلفة بالنسبة لكل من
 .واقع استخدام خدمة تقنية المعلومات  
 .إيجابيات عملية تفعيل دور اإلنترنت  

 .سلبيات عملية تفعيل دور اإلنترنت  

 .مركزية اإلدارة  
في حين ال يوجد فرق معنوي بين متوسـط إجابـات العينـة فـي اإلدارات     

 .بة لباقي محاور الدراسة المختلفة بالنس



 

 توصيات الدراسة

في ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج توصي الباحثة بعدد مـن  

 -: التوصيات، وهي على النحو التالي 

تهيئة البيئة اإللكترونية الجيدة بالمسـتوى المطلـوب يسـاعد علـى الرقـي       -
 .بالعمل اإلداري 

شـبكات داخـل جامعـة أم القـرى ،     االهتمام بالبنيـة التحتيـة للتقنيـة وال    -
وتفعيل استخدام خـدمات هـذه الشـبكات والتقنيـة يسـاعد علـى تحقيـق        

 .الهدف من تواجدها بالشكل المطلوب 

تحقيق التميز ، وبنـاء القـدرة التنافسـية فـي مجـال اإلدارة اإللكترونيـة        -
 .يساهم في الرفع من المستوى األداء للموظفين 

 قنـي معـة أم القـرى ليواكـب العصـر الت    تطوير برنـامج اإلدارة فـي جا   -
الحديث وذلك بانتقـاء التجهيـزات والحاسـبات والمعـدات والبـرامج ذات      

 مستوى أفضل وكفاءة أعلى 

تحقيق التوازن بين االحتياجـات الفعليـة لجامعـة أم القـرى والتجهيـزات       -
 ....التقنية كماً ونوعاً من أجهزة حاسوب وشبكات وطابعات 

مول عليها اآلن بما يناسب احتياجـات العمـل فـي كـل     تحديث البرامج المع -
 .إدارة 

العمـل علـى إنجــاح اسـتخدام شـبكة اإلنترنــت فـي الجامعـة ، عبــر        -
 .االستمرار في تقديم التوصيات التقنية المناسبة 

التخطــيط  وإعــداد السياســات ، واآلليــات المناســبة ، الســتخدام شــبكة  -
ـ  ة أم القـرى ، وتـدريبهم أثنـاء    اإلنترنت في إعداد الكوادر البشرية بجامع

 .على كيفية االستفادة من إمكانات وخدمات شبكة اإلنترنت .الخدمة 



 

 -: توصيات خاصة وفقاً لمحاور الدراسة 

واقع استخدام جامعـة أم القـرى لخدمـة تقنيـة المعلومـات       -:المحور األول 

 .في تطوير إداراتها ) اإلنترنت(

الدارسـة ، والتـي تـنص علـى أن     في ضوء النتائج التي توصـلت إليهـا   
تفعيل جامعة أم القرى لخدمة اإلنترنت في تطوير إداراتهـا يحتـاج الكثيـر مـن     

 :الوقت والجهد فإن الباحثة توصي بالتالي 
توظيف خدمات شبكة اإلنترنت بالشكل النمـوذجي مـن خـالل االسـتفادة      -

 البريــد اإللكترونــي ، والقــوائم اإلخباريــة ،_  مــن خــدمات الشــبكة 
، وإنشاء منتديات علمية خاصـة بجامعـة أم القـرى    ...)ومواقع المحادثة 

 .على شبكة اإلنترنت 

ذلـك بعمـل دورات   .محاربة األمية اإللكترونية ونشـر الثقافـة الرقميـة     -
تدريبية للموظفين على كيفية اسـتخدام اإلنترنـت للرفـع مـن مسـتواهم      

 .التقني والرقي بأدائهم الوظيفي 

 ريد اإللكتروني بالشكل المطلوب تفعيل خدمة الب  -

كوسيلة إلرسـال اللـوائح والتعميمـات ، والتكليفـات ، والقـرارات       
 .اإلدارية ، في جميع اإلدارات 

كوسيط للتواصل بين الجامعات األخـرى سـواء جامعـات عربيـة أو      
 .جامعات أجنبية 

كوسيلة اتصـال بـين المـوظفين وأعضـاء هيئـة التـدريس وبـين         
 . الشؤون اإلدارية

 .كوسيلة اتصال بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس  



 

االســتفادة مــن خدمــة القــوائم البريديــة ، كوســيلة لنشــر المعلومــات  -
والقرارات اإلدارية وإبداء وجهات النظر بـين أعضـاء هيئـة التـدريس ،     
وربط مديري ووكالء وعمداء ورؤساء األقسـام فـي جامعـة  بجامعـات     

 .المملكة في قوائم متخصصة 

الستفادة مـن خدمـة مجموعـة األخبـار كوسـيلة لتبـادل اآلراء بـين        ا -
 .أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجامعات األخرى 

عمل االجتماعات و المؤتمرات المرئية عـن بعـد بـين قيـادات الجامعـة       -
مع قيادات الجامعات األخـرى سـواء الجامعـات العربيـة أو الجامعـات      

لقـاء المحاضـرات علـى الطـالب فـي      األجنبية ، و استضافة األساتذة إل
حالة تواجد نقص في أعضاء هيئـة التـدريس  وذلـك باسـتخدام خدمـة      

 .المحادثة الصوتية و الكتابية 

القيام بزيارات دائمة للجامعات األخرى واالسـتفادة مـن تجـاربهم التقنيـة      -
 .، والخبرات في مجال اإلدارة 

ل اسـتخدام اإلنترنـت   متابعة التطورات التقنيـة والتكنولوجيـة فـي مجـا     -
 .والتطور التقني في الجامعات األجنبية 

إنشــاء قاعــدة بيانــات مشــتركة بــين الجامعــة  والجامعــات األخــرى  -
 .بالمملكة 

التنسيق بين الجامعة وبين وزارة الخدمة المدنيـة وعمـل قاعـدة بيانـات      -
مشتركة ، تستطيع من خاللها تبادل المعلومـات فيمـا يخـص المـوظفين      

و فيما يخـص المتخـرجين مـن الطـالب     .... وإعارة ، أو تقاعدمن نقل 
 والطالبات لتوفير وظائف بما يتناسب مع تخصصاتهم  

عمل قاعدة بيانات إلكترونية بـين المكتبـة المركزيـة بجامعـة أم القـرى       -
بمكتبات باقي الجامعات المحليـة والعربيـة واألجنبيـة ، وذلـك لتسـهيل      



 

التـي يحتاجهـا الطالـب وتوفيرهـا     وتيسير الحصول علـى المعلومـات   
 .وإرسالها على بريده اإللكتروني 

 .وضع إستراتيجية دقيقة لتحويل اإلدارة التقليدية إلى إدارة رقمية   -

تفعيل تطبيقـات اإلنترنـت لتطـوير العمـل اإلداري بجامعـة أم      : المحور الثاني 

 .القرى 

ـ      : المحور الثالث  وير العمـل  بعض معوقـات تفعيـل خدمـة اإلنترنـت فـي تط

 اإلداري بجامعة أم القرى 

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدارسة ، والتـي تـنص علـى أبـرز     
المعوقات التي تواجه اإلدارة فـي تفعيـل دور اإلنترنـت فـي تطـوير العمـل       
اإلداري ، و أبرز  السبل لتفعيـل دور اإلنترنـت فـي تطـوير العمـل اإلداري      

لمحورين ببعضهما الـبعض فـإن الباحثـة توصـي     بجامعة أم القرى ، والرتباط ا
 :بالتالي 

إنشاء شبكة داخليـة بـين اإلدارات داخـل الجامعـة ، للتواصـل بـين        
 .رؤساء األقسام وعمداء العمادات المختلفة 

ربط الجامعة بمؤسسات التعلـيم العـالي واإلدارات الحكوميـة بالمملكـة      
 .بقاعدة بيانات

خرى فـي مجـال اسـتخدام اإلنترنـت     االستفادة من خبرات الجامعات األ 
 .في العمل اإلداري

عمل خطة مـن قبـل وزارة التعلـيم العـالي لتوظيـف وتفعيـل خدمـة         
 .اإلنترنت في تطوير إدارة مؤسسات التعليم العالي 

 .توظيف خدمة اإلنترنت لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجامعات  



 

امـة دورات لتعلـيم   تحسين المستوى اللغوي لدى المـوظفين ، وذلـك بإق   
 .اللغة اإلنجليزية 

نشر الثقافة الرقمية لتحسـين أداء المـوظفين ، وإقامـة دورات تدريبيـة      
لتطوير مهاراتهم التقنية وتعـريفهم بمميـزات اسـتخدام اإلنترنـت فـي      

 .العمل اإلداري 

 .تحديث أجهزة الحاسوب  والبرامج بما يتناسب مع متطلبات العمل  

قنــي ، وإنشــاء قاعــدة صــلبة لالتصــاالت رفــع مســتوى الــدعم الت 
والشبكات ، وتـوفير المشـرفين وفنيـين ذوي كفـاءة و مهـارة عاليـة       

 .لصيانة واإلشراف على الشبكات ، وأجهزة الحاسب 

توفير دورات تدريبية ألمناء المكتبـات بجامعـة أم القـرى ، إلسـتيعاب      
يــة شــبكة اإلنترنــت ، وتوظيــف تقنياتهــا ، لتحســين الخــدمات المكتب

 .والبحثية التي تقدمها لطالب وطالبات الجامعة 

إيجابيات تفعيـل دور اإلنترنـت فـي عمليـة التطـوير اإلداري      : المحور الرابع 

 .بجامعة أم القرى 

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدارسة ، والتـي تـنص علـى أبـرز     
ن الباحثـة  اإليجابيات من تفعيل دور اإلنترنت في تطـوير العمـل اإلداري ، فـإ   

 :توصي بالتالي 
توفير قاعدة بيانات عن منسوبي الجامعة وربطهـا بقاعـدة البيانـات فـي      

 .الجامعات األخرى واإلدارات الحكومية األخرى 

تفعيل خدمة البريد اإللكترونـي ، للتواصـل بـين  المـوظفين والشـؤون       
اإلدارية فيما يخص بالترقيـات والعـالوات وطلـب اإلجـازات وغيرهـا      

 .عامالت إدارية من ت



 

إلجـازات ، االعتـراض علـى    طلـب ا ( إنشاء النماذج اإللكترونية مثـل   
 .).....طلب االلتحاق بالدورات التدريبية ، طلب اإلعارة ، الحسميات

سلبيات تفعيل دور اإلنترنـت فـي عمليـة التطـوير اإلداري     : المحور الخامس 

 .بجامعة أم القرى 

الدارسة ، والتـي تـنص علـى أبـرز      في ضوء النتائج التي توصلت إليها
السلبيات من تفعيل دور اإلنترنت فـي تطـوير العمـل اإلداري ، فـإن الباحثـة      

 :توصي بالتالي 
دعم البرامج والشبكات بجدار الحماية لمنـع االختراقـات األمنيـة لقواعـد      

 .البيانات وكشف المعلومات 

ووسـائل  توفير التجهيزات األساسـية والحديثـة مـن شـبكات حاسـوبية       
 .اتصال 

نشر الوعي بين الموظفين بكيفية اسـتخدام اإلنترنـت االسـتخدام األمثـل       
واآلمن ، وتوظيف الوقت في االستفادة من هـذه التقنيـة فـي الرفـع مـن      

 .األداء الوظيفي لديهم 

توسيع قاعدة االسـتفادة مـن خـدمات شـبكة اإلنترنـت فـي جامعـة أم         
فـي المجـاالت اإلداريـة    ، من خـالل توظيـف خـدمات الشـبكة     رىالق

 . المختلفة 

 ي تصـميم قواعـد البيانـات والبـرامج    اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية ف 
 .ودعم الموظفين بدورات اللغة اإلنجليزية 



 

مركزيـة اإلدارة واسـتخدام شـبكة اإلنترنـت فـي عمليـة       : المحور السادس 

 .التطوير اإلداري بجامعة أم القرى 

توصلت إليهـا الدارسـة ، والتـي تـنص علـى أن       في ضوء النتائج التي
 اإلنترنـت فـي تطـوير العمـل اإلداري    ستخدام شـبكة  امركزية اإلدارة تحد من 
 :فإن الباحثة توصي بالتالي

التخلص من الطرق اإلدارية البالية والتي تعتمـد كثيـراً علـى األسـلوب      
رات اإلداري التقليدي ، وذلـك بإتاحـة العمـل اإللكترونـي لجميـع اإلدا     

والعمادات بفروعهـا ، والـذي يسـاهم بتسـهيل الكثيـر مـن األعمـال        
اإلدارية  التي تحتاج إلى وقت وجهد ، كمـا يسـاهم فـي تحويـل اإلدارة     

 .  من إدارة تقليدية إلى إدارة رقمية تعتمد على التقنية الحديثة 

 



 

 : الدراسات المستقبلية المقترحة 

اإلنترنـت فـي عمليـة التطـوير     بما أن هذه الدراسة تتضمن تفعيل دور 

ء بعـض الدراسـات   اإلداري بجامعة أم القرى، لذا تقترح الباحثـة أيضـاً إجـرا   

 : المستقبلية، مثل

عمل دراسة متابعة للدراسة الحاليـة بعـد سـنتين للوقـوف علـى مـدى        -
التغير الـذي أحدثـه اسـتخدام اإلنترنـت فـي تطـوير العمـل اإلداري        

 .انضمام الكليات لجامعة أم القرى بجامعة أم القرى ، وخاصة بعد 

عمل دراسة مقارنة بين استخدام اإلنترنـت فـي تطـوير العمـل اإلداري      -
 .بجامعة أم القرى وبين أحد جامعات المملكة 

عمل دراسة مقارنة بين أحد جامعات المملكـة بأحـد جامعـات الواليـات      -
 .المتحدة األمريكية المتقدمة تقنياً وتكنولوجياً

فـي تطـوير العمـل اإلداري     قنيـة مدى االستفادة من الت عمل دراسة عن -
 . بالكليات والمعاهد التقنية 

عمل دراسة تطويريـة فـي كيفيـة اسـتخدام اإلنترنـت فـي التطـوير         -
اإلداري بجامعات المملكة  بإنشـاء برنـامج كنمـوذج موحـد السـتخدام      

 .اإلنترنت في جميع مؤسسات التعليم العالي 



 
 
 
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 المــــراجع  المصادر و قائـــــمة 
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 المـراجــعالمصادر و

 :المراجع العربيةالمصادر و : أوالً

 القرآن الكريم •
مقتـرح إقامـة الجامعـات    ،  ) م١٩٩٨. ( أبا الخيل، سليمان عبداهللا مهنا  .١

المفتوحة في المملكة العربية السعودية واستخدام تقنيات الوسـائط المتعـددة   
ندوة التعليم العـالي فـي المملكـة    . آللي كوسيلة أساسية للتعليموالحاسب ا

 ).هـ٢٨/٢٠/١٤١٨-٢٥(، بالرياض، رؤى مستقبلية : العربية السعودية

رؤى لتوظيـف  : ، التقنيات التربويـة   )م٢٠٠٢. ( إبراهيم ، مجدي عزيز  .٢
 .القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية  .وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم 

التعليم الجامعي فـي مصـدر، رؤيـة    ، إدارة ) م١٩٩٩.(حطب، فؤاد  أبو .٣
، اإلدارة الجامعية فـي الـوطن العربـي،    المؤتمر السنوي السابع .مستقبلة

، المصرية للتربية المقارنة و اإلدارة التعليميـة، دار  )١٩٩٩يناير  ٢٥:٢٢(
 .الفكر العربي ومكتبة النهضة المصرية، القاهرة

دار . يـة  إدارة المنظمـات التعليم ، ) م ١٩٩٦. ( تحي محمد ف شاكر ،أحمد .٤
 .المعارف ، القاهرة 

تكنولوجيا المعلومات وتحـديث  ) . هـ ١٤٢٢. ( إسماعيل ، الغريب زاهر  .٥
 .القاهرة ، عالم الكتب .  ١، ط التعليم

استخدام الحاسبات االلكترونية فـي اإلدارة  ، ) م١٩٨٥. (برهان، محمد نور  .٦
المنظمـة العربيـة للعلـوم    . لعربية نظرة تحليلية مستقبليةالعامة في الدول ا

 .، إدارة البحوث  والدراسات ، األردن اإلدارية

دار الفكر .  تكنولوجيا التعليم والتعلم، )  م١٩٩٨. (البغدادي ، محمد رضا  .٧
 .العربي بالقاهرة



 

مجلة ، العمل إلكترونياً و آفاق المستقبل ) . م ٢٠٠١. ( بكري ، سعد علي  .٨

 .٤٣-٤٠، ص ١٩٦، عدد  لفيصلا

، العمل إلكترونياً و مسألة أمن المعلومات) . م ٢٠٠٢. ( بكري ، سعد علي  .٩
 .٦ -٤، ص ٣٠٩، عدد  مجلة الفيصل

اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي نو ، ) م١٩٩٣. (الجابري، نهيل محمد  .١٠
ـ  . أداة الحاسوب في دولة اإلمارات العربية المتحدة ر أطروحة ماجسـتير غي

 .األردن. عمان. منشورة الجامعة األردنية
مهارات إستخدام قواعـد المعلومـات   ، ) م ٢٠٠٣( الجرف ، ريما سعد ز  .١١

 ) ٦:٤ص( ، جامعة الملك سعود  عمادة البحث العلمي.  اإللكترونية

مكتبـة جريـر ،   : ترجمة .  اإلنترنت المرجع الكامل، ) م١٩٩٩. (جرير  .١٢
 .مكتبة جرير للنشر ، الرياض 

.  اإلنترنت وعولمة المعرفـة ) . م ١٩٩٨( سن ، إبراهيم عبد الموجود ، ح .١٣
القـاهرة ، دار  .  ٣دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات ، العـدد  

 .غريب للطباعة والنشر والتوزيع 

. االنترنت شـبكة المعلومـات العالميـة   ، )م١٩٩٩. (فاروق السيد . حسين .١٤

 .هال للنشر والتوزيع: القاهرة

. )التعليم العالي عن بعد( لمفتوحة الجامعة ا، ) م ١٩٩٩. ( خطيب ، أحمد ال .١٥
 .عمان ، جامعة اليرموك ، دار الكندي للنشر والتوزيع 

تخطيط متقرح لتأسيس شبكة معلومـات  ، ) م٢٠٠٠.(الخليفي، محمد صالح  .١٦
 .٥٥٣:٥٣٤،ص٦، العدد٢١، مجلدعالم الكتب ،  إسالمية

. الفباء اإلنترنـت ، ) م١٩٩٨.(، وغيلبرت، لن دايسون، بيتر، وكولمان، بات .١٧
 .الدار العربية للعلوم: مركز التعريب والبرمجة، بيروت: ترجمة



 

، منشورات المجمع ٢ط.  خدمات االنترنت، ) م١٩٩٧. (ريان، أحمد محمد  .١٨
 .الثقافي، أبو ظبي

تقنيات ، ) م٢٠٠١.( السالمي ، عالء عبد الرزاق ؛ و الدباغ ، رياض حامد  .١٩
 .دار وائل للطباعة والنشر ، األردن .  ١، طومات اإلدارية المعل

معوقات تعلم الحاسوب وتعليمه ، ) م٢٠٠١.(السرطاوي ، عادل فايز محمود  .٢٠
في المدارس الحكومية بمحفظات شمال فلسطين ومن وجهة نطر المعلمـين  

أطروحة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنيـة ، نـابلس     والطلبة
 .فلسطين

اسـتخدام  ، ) م٢٠٠٣. ( سعادة ، جودت أحمد ؛ السرطاوي ، عادل فـايز   .٢١
دار الشـروق للنشـر   .  الحاسوب واإلنترنت في ميادين التربيـة والتعلـيم  

 .األردن . والتوزيع 

طبيعة  شبكة االتصاالت بـين مـديرات   ، )  م١٩٨٥. (سالم ، عبدالحميد  .٢٢
بحوث التربويـة، جامعـة   ، مركز ال١٦المجلد. مدارس التعليم العام بالدوحة

 .قطر، قطر

. )الهنـدرة (إعادة هندسة العمليات اإلدارية ، )م١٩٩٨. (السلطان، فهد صالح .٢٣
 .مطابع الخالد ، الرياض

دار قبـاء  . تطـوير أداء وتجديـد المنظمـات   ، ) م١٩٩٨. ( السلمي، علي  .٢٤
 .للطباعة والنشر، القاهرة

. جهة الوقائع الجديـدة  اإلدارة المصرية في موا، ) م١٩٩٢.( السلمي، علي  .٢٥
 .مكتبة غريب ، القاهرة 

آراء وأفكار في اإلدارة والتنمية مع ، ) م ١٩٨٥.( السلوم ، يوسف ابراهيم  .٢٦
، شـركة الطباعـة    ١ط.اإلشارة إلى تطبيقاتها في المملكة العربية السعودية 

 . العربية السعودية 



 

 .مكتبة لبنان: ، بيروتاإلنترنت). م٢٠٠٠(السنابل .٢٧

، دار ٣ط.  دليلك الشامل الى شبكة االنترنت، ) م٢٠٠٠. (، مصطفى السيد  .٢٨
 .الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،القاهرة

. تطوير العمل اإلداري في الجامعات) م١٩٨٥. ( السيف، خالد عبدالرحمن  .٢٩
ري الجامعات في الدول األعضاء بمكتب التربية يالندوة الفكرية الثامنة ومد

-هـ١٤٠٥رحب  ٢٥-٢٣(ة الملك عبدالعزيز بجدة،، في جامعلدول الخليج
 .مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض) ١٩٨٥ابريل ١٥-١٣

.  استعد وانطلق: ، اإلنترنت) م١٩٩٩. (Alan Simpson  سيمبسون، االن .٣٠
 .مركز التعريب والترجمة ، الدار العربية للعلوم، بيروت 

دراسة آراء أعضـاء هيئـة    ) .م ٢٠٠٢( الشرهان ، جمال عبد العزيز ،  .٣١
مجلة جامعة .  التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود في شبكة اإلنترنت

 .٥٥١ص.  الملك سعود

معوقات استخدام الحاسبات اآللي في ، )هـ ١٤١٦. (  ، عبداهللا احمد  شعيب .٣٢
، رسالة ماجستير جامعة الملك  األجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 )   لعزيز ، جدهعبد ا

طُلبة، محمد فهمي؛ وعبد المعطي، جمال ؛ وفهمي،عالء الدين محمد؛ عبـد   .٣٣
االنترنــت ). م١٩٩٧(الوهــاب، مصــطفى رضــا؛ ويــن الــدين عثمــان

 .مجموعة دلتا لتكنولوجيا وعلوم الحاسب: القاهرة .واالستخدامات المتطورة

ر القيـادات  التطوير اإلداري ودو، فلسفة ) م١٩٨٨.( الطيب ، حسن أبشر  .٣٤
 .  ٢، عدد  ٢١مجلد .  المجلة العربية لإلدارة.  اإلدارية في تحقيق فعاليته

معهـد اإلدارة  ارة ، مقدمة في اإلد، ) م١٩٨٢. ( عبد الوهاب ، على محمد  .٣٥

 .الرياض.  العامة



 

 .المكتبة األكاديمية، القاهرة. اإلنترنت) م١٩٩٦. (عبدالهادي، زين  .٣٦

مراجعة وإعـداد خالـد    .اإلنترنت، ) م١٩٩٨. (عبدالوهاب، مصطفى رضا .٣٧
 .العمري، دار الفاروق للنشر والتوزيع ، القاهرة

، اإلنترنت اسـتثمار المسـتقبل  ، ) هـ١٤١٦. (العبيد، منصور فهد صالح  .٣٨
 .الرياض

 .البحث العلميمفهومه،وأدواته، وأساليبه،) م١٩٨٩( عبيدات،ذوقان ،وآخرون  .٣٩
 .عمان ، دار الفكر . ٤ط

نماذج لمفاهيم اإلصـالح اإلداري فـي   ، ) م١٩٦٨. ( اسر مناع العدوان ، ي .٤٠
 . ، عمان المنظمة العربية للعلوم اإلدارية .الوطن العربي 

، مبـاديء فـي اإلدارة العامـة    ) م١٩٨٣.(عساف ، عبـدالمعطي محمـد    .٤١
 .الرياض ، مطابع الفرزدق . وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية 

معـارف نظريـة   : العملية اإلداريـة  ، ) م١٩٨٨ . (عطية ، حامد سوادي  .٤٢
 . ، الرياض  اإلدارة العامة.  ومهارات تطبيقية

دراسـة تحليليـة للوظـائف    : اإلدارة) م١٩٨٥.(عالقي ، مدني عبـدالقادر  .٤٣
 .، تهامة للنشر، الرياض٣ط. والقرارات اإلدارية

 وسائل اإلتصال، ) م١٩٩٩. ( عليان ، ربحي مصفى ؛ وعبد الدبس، محمد  .٤٤
 .عمان ، دار صفاء للنشر والتوزيع .  ١، ط وتكنولوجيا التعليم

استخدام شـبكة اإلنترنـت فـي إدارة    ، ) م ٢٠٠٣. ( عمر ، فدوى فاروق  .٤٥
، رسـالة دكتـوراه فـي    مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية 

 .ة اإلدارة والتخطيط التربوي ، قسم التربية وعلم النفس ،كلية التربية  جد

، اإلدارة والتقنية شركاء في مواجهة تحديات ) م١٩٩٧. (عمر ، محمد حسن  .٤٦
 . الرياض   عصر اإلنترنت



 

دور الحاسب وشـبكة اإلنترنـت فـي    " ، )م١٩٩٨.(العمري ، عالء الدين  .٤٧
 ١٥:٦، ص  ٢٤، العدد ٨، السنة مجلة التربية .  "تطوير التعليم 

، لتي تواجه تدريس الحاسوبالمعوقات ا ،) م١٩٩٨.(العمري، أكرم محمود  .٤٨
 .١١٢-٨٦،)٢٧(١٢٤، قطر، مجلة التربية

.  استخدام الحاسوب فـي التعلـيم  ، ) م ٢٠٠٢. ( عبد الوكيل إبراهيمالفار،  .٤٩
 .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١ط

استخدام بنظام المعلومات اإلدارية ، ) هـ١٤٢٠. (فرحات، سهير فهمي احمد .٥٠
في اتخاذ القرارات الالزمة ألداء المهام بمؤسسـات  المعتمدة على الحاسوب 

رسالة دكتوراه في .التعليم العالي بالمملكة التابعة للرئاسة العامة للتعليم البنات
 .اإلدارة والتخطيط التربوي ، قسم التربية وعلم النفس ، كلية التربية بجدة 

، مكتبة  ٣ط.باإلنترنت للمستخدم العر) م٢٠٠١.(الفنتوخ ، عبدالقادر عبداهللا .٥١
 .العبيكان، الرياض

اتجاهات التغير والتطوير في التعلـيم  ) م١٩٨٩. (فهمي ، محمد سيف الدين  .٥٢
، مكتب التربية رسالة الخليج العربي .الجامعي وموقف جامعات الخليج منها
 .١٥١:١٢٩، ص ٢٨، العدد ٩العربي لدول الخليج بالرياض، السنة

كأداة للثقافة الجريدة والكتاب واإلدارة  اإلنترنت، ) م٢٠٠١.( قيراط ، محمد  .٥٣
إصـدارات  .  ١، ط الثقافة والتقانة.  والتجارة في عصر البيئة اإللكترونية

 .الشارقة دولة اإلمارات العربية . دائرة الثقافة واإلعالم 

سامح الخلـف  : ترجمة. الدليل الكامل إلى اإلنترنت) . م١٩٩٧. (كنت، بيتر .٥٤
 .دار العربية للعلوم، بيروت ومركز التعريب والترجمة،

أهمية استخدام االنترنت العمليـة التعليميـة مـن    ) م٢٠٠٠(الل، يحي زكريا .٥٥
الشـئون  مجلـة التعـاون،   . وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعـات 

، ٥٢، العدد ١٥اإلعالمية باألمانة العامة لمجلس دول الخليج العربية ، السنة 
 .١٩٧:١٦٢ص



 

دراسة حول الشبكة المعلوماتية للتعلـيم العـالي   ، ) م١٩٩٩.(اللبدي ، فتحي  .٥٦
المؤتمر السابع للوزراء المسؤولين عـن  . والبحث العلمي بالوطن العربي 

التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي ، التعليم العـالي والبحـث   

لعربية للتربيـة  ، المنظمة ا العلمي لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين
 .)هـ١٤٢٠محرم  ٥-١(ة ، بالرياض ، إدارة برامج التربيالثقافة والعلومو

ترجمة وتوزيـع ونشـر مكتبـة    . الشبكات للمبتدئين) م١٩٩٨. (لوي، دودج .٥٧
 .جرير، الرياض

، ) هــ  ١٤٢٠. ( المحيسن ، إبراهيم عبداهللا ؛ و هاشم ، خيريـة حسـين    .٥٨
المؤتمر  .)اإلنترنت(ية كة المعلومات الدولالتعليم العالي عن بعد باستخدام شب

 –محرم  ٢٩. كلية التربية جامعة أم القرى التربوي الثالث إلعداد المعلم ، 
 .الكتاب العلمي ، ج األول . هـ  ١٤٢٠صفر  ٢

، كيف تستخدم شبكة اإلنترنت فـي البحـث   ) م١٩٩٩. ( مراد ، عبدالفتاح  .٥٩
 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع . العلمي 

تفاعل المسـتفيدين مـن األقـراص    ) . م ١٩٩٩( اهيم مشالي ، حورية إبر .٦٠
مجلة .  تجربة جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية. المدمجة 

 ) .٩٠:٨٥(  ص . ١٩، مج  المكتبات العربية

اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر ، ) م١٩٩٤. (مصطفى، صالح عبدالحميد  .٦١
 .الرياض دار المريخ للنشر ،   اإلداري المعاصر

 :اإلدارة التربوية، )م١٩٨٦(د؛ النابه، نجاة عبداهللا مصطفى، صالح عبدالحمي .٦٢
 .األمارات العربية، للنشر. وسائلها-نظريتها-مفهومها

دراسة وحول : الحوسبة التعليمية ) . م١٩٩٤.(مطر، منى؛ والزغبي، سليم  .٦٣
 ي التعليم،وحدة تقنية المعلومات ف. إدخال الحاسوب إلى المدارس الفلسطينية

 .مركز عبدالرحمن زعرب للتربية التعليمية، جامعة بيت لحم، فلسطين



 

ـ  ١٤١١.( مندورة ، محمد محمود  .٦٤ التخطـيط لمجتمـع معلومـاتي    ، ) هـ
، ،  الرياض وفعاليات المؤتمر والمعرض الوطني الثاني عشر للحاسب اآللي

 .  ٣١مطابع جامعة الملك سعود ص 

. استخدام الحاسب اآللي في التعلـيم ، ) م٢٠٠١.(الموسى، عبداهللا عبدالعزيز .٦٥
 .،  الرياض مكتبة الشقيري

اس اتجاهات معلمـي الحاسـوب نحـو    ، قي)م١٩٩٩.(نصار، يوسف محمد  .٦٦
. تدريس مبحث الحاسوب التعليمي ولعالقة ذلك بجنسهم وسـنوات خبـرتهم   

 .، األردن جامعة اليرموك، إريد أطروحة ماجستير غير منشورة،

. اإلدارة العامة األسس والوظائف) م١٩٩٤( محمد ؛ وآخرون النمر، سعود  .٦٧
 .، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض٣ط

. استخدام اإلنترنـت فـي التعلـيم   ، ) م١٩٩٨. (، عبداهللا عبدالعزيز الهابس .٦٨
فـي  . مؤتمر التعليم العالمي في الوطن العربي في ضوء متغيرات العصـر  

 ).م ١٩٩٨ديسمبر  ١٥-١٣( ية المتحدة كلية التربية ، جامعة اإلمارات العرب

. العالقات العامة للمفاهيم واألسس العلمية، ) م١٩٩٢. (هاشم ، زكي محمود .٦٩
 .، دار السالسل، الكويت٢ط

مصادر المعلومـات وخـدمات    ) .م ٢٠٠٢( الوردي ، المالكي وآخرون ، .٧٠
 ) .١٧٩عمان األردن ص.  المستفيدين في المؤسسات المعلوماتية 

 



 

 :المصادر والمراجع األجنبية :ثانياً

١. Aikat. Debashi.(١٩٩٥), Adventure In Cyberpace: Exploring 

the Information  Content of World wibe Web pages on on 

INTERNET. PHD Degree, University of Othio (٠١٦٧). 

٢. Butler, Kristin Deann. (١٩٨٥), USES AND 

GRATIFICATIONS SUTDY OF THE INTERNET. MS 

Degree. San Jtsae University (٦٢٦٥). 

٣. Gates, Bill, (١٩٩٦),Linked Up For Learning: Using 

Technology on Campus. Educational Record, v٧٧, 

(fall١٩٩٦),p.٤١-٣٤. 

٤. Huneycutt, James Lloyd. (١٩٩٦), THE WORLD WIDE WEB: 

RELEVANT  ISSUES IN THE DIFFUSION OF AN 

INNOVATION (INTERNET). Uinversity of Virginia (٠٢٤٦), 

PHD Degree, p. ١٨٣. 

٥. O’Looney John. (١٩٩٧), Outcomes, Outreach and world wode 

web: New roles for the University. Journal of public Service 

and Outreach,v٢, no٣, p.٣٤ -١٨, fall ١٩٩٧. 

 

 

 

 

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 قـــــالمالح



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللحق األول
 

خطاب معهد البحوث 
العلمية و إحياء التراث 

           اإلسالمي
الموافقة على دراسة (

 )الموضوع 



 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيامللحق 
 

 خطاب سعادة عميد آلية
التربية بالموافقة على 

      البحث أداةتطبيق 
 ) اإلستبانة ( 



 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 امللحق الثالث
 

خطاب وآيل الجامعة 
للدراسات العليا والبحث 

العلمي لتسهيل عملية تطبيق 
 اإلستبانة 



 

                                                                                          

 

 

                                                                            

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الرابع امللحق 
 
 قائمة

 أسماء المحكمين 



 

 أسماء محكمي أداة الدراسة

  ة العملجه القسم االسم م

 جواهر بنت احمد قناديلي. د ١
 أستاذ مشارك

 جامعة أم القرى اإلدارة التربوية و التخطيط

 حياة بنت محمد الحربي. د ٢
 أستاذ مساعد

 جامعة أم القرى اإلدارة التربوية و التخطيط

 منى بنت حسن األسمر. د ٣
 أستاذ مساعد

 جامعة أم القرى اإلدارة التربوية و التخطيط

 فائقة بنت عباس سنبل . د ٤
 أستاذ مساعد

 جامعة أم القرى اإلدارة التربوية و التخطيط

 عواطف بنت زيني خياط. د ٥
 أستاذ مساعد

 جامعة أم القرى  اإلدارة التربوية و التخطيط

 أسعد بن حسن مكاوي. د ٦
 أستاذ مساعد

 جامعة أم القرى اإلدارة التربوية و التخطيط

 الدوسريمحمد بن عايد . د ٧
 مشاركأستاذ 

 جامعة أم القرى اإلدارة التربوية و التخطيط

 البساماهللا بدعفريدة . د ٨
 أستاذ مساعد

 جامعة أم القرى اإلدارة التربوية و التخطيط

 جفري بنت حسين إبتسام. د ٩
 أستاذ مشارك

 جامعة أم القرى المناهج وطرق التدريس

 الل بن يحى زكريا/ د .أ١٠
 أستاذ

 جامعة أم القرى ق التدريسالمناهج وطر

 الجندي بنت عبداهللا علياء/ د .أ١١
 أستاذ

 جامعة أم القرى المناهج وطرق التدريس

 برديسي بنت عقيل إكرام. د١٢
 أستاذ مساعد

 جامعة أم القرى المناهج وطرق التدريس

 جان سعيد خديجة بنت محمد. د١٣
 ىجامعة أم القر المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك



 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سادسالامللحق 

 
م نظيمي لجامعة أالتالهيكل 

  القرى 



 

 سم اهلل الرمحن الرحيم
 

 .حفظها  اهللا/ حفظه/                                                                                       سعادة 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ة الماجستــير في اإلدارة والتخطـيط  تقوم الباحثة بإعداد دراسة مكملة لنيل درج
، وبما أن استخدام ) تفعيل دور اإلنترنت في تطوير العمل اإلداري ( التربــوي بعنوان 

في جامعة أم القرى وتعد أحـد الوسـائل   ) حديثة عهد ( اإلنترنت إحدى الوسائل الحديثة 
إلدارية والتي ستؤثر التي تستطيع إدارات جامعة أم القرى استخدامها في تطوير الخدمات ا

إيجاباً على رفع كفاءة العمل اإلداري وتطويره ، وبالتالي يتم تحقيق الهدف من وجود هذه 
 .  التقنية بالجامعة 

لذا أعدت الباحثة هذه اإلستبانة لتقصي أراء رؤساء و موظفين وإداريين عمادات وإدارات 
 : اف الدراسة والتي تتلخص في جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، للمساهمة في تحقيق أهد

التعرف على سبل تفعيل دور اإلنترنت في عملية التطـوير اإلداري بجامعـة أم    -
  .القرى

 .معرفة ابرز المعوقات الستخدام شبكة اإلنترنت في إدارات جامعة أم القرى   -     
معرفة إيجابيات وسلبيات من عملية تفعيل دور اإلنترنت فـي عمليـة التطـوير     -

 . اري بجامعة أم القرى اإلد

وحيث أن هذه الدراسة ال يمكن أن تتم بدون تعاونكم ، آمل التفضل باإلجابة علي 
 .  بنودها ، علماً بأن إجاباتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي المعينة في اإلستبانة 

 .شاكرة لكم جهدكم ووقتكم الثمين التي تبذلونه في المشاركة 

 الباحثة
 ت إمساعيل جتار الشاهيأروى بن

 

 



 

 

 اإلستبانة
 

 -:البيانات الشخصية : أوالً 
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 :محاور الدراسة : ثانياً

  المحور األول

في تطوير ) اإلنترنت ( ات واقع استخدام جامعة أم القرى لخدمة تقنية المعلوم

 إداراتها

 أمام العبارة المناسبة)   (  الرجاء وضع إشارة 

 األنشطة اإلدارية و الوظيفية م

 مدى استخدام اإلنترنت في العمل اإلداري

دائماً
معظم 

 األوقات

بعض 

 األوقات
نادراً

ال يستخدم 

 إطالقاً

١ 
تبليغ قرارات اإلدارات العليـا والتعـاميم إلـى    

           دارات الجامعةإ

٢ 
تنظيم المراسالت الداخلية والخارجية باسـتخدام  

           البريد االلكتروني

٣ 
/ تنسيق العمل مع اإلدارات الداخلية في الجامعة 

           توضيح ومتابعة الخطط اإلدارية

٤ 
تبادل المعلومات مع اإلدارات الحكوميـة فيمـا   

           يخص الجامعة

٥ 
تبادل المعلومات والخبرات واالستشـارات مـع   

           الجامعات  األخرى والكليات بالمملكة

           توفير المعلومات التي تحتاجها اإلدارة العليا ٦

٧ 
ــائف   ــام وظـ ــيح مهـ ــف (توضـ الوصـ

           لمنسوبي الجامعة)الوظيفي

٨ 

إعالم الموظف إلكترونيا عند بلوغ الحد األدنـى  

ازاته االضطرارية والسنوية عن طريـق  من إج

           بريده االلكتروني



 

 األنشطة اإلدارية و الوظيفية م

 مدى استخدام اإلنترنت في العمل اإلداري

دائماً
معظم 

 األوقات

بعض 

 األوقات
نادراً

ال يستخدم 

 إطالقاً

٩ 
إعالم الموظف عن طريق بريـده االلكترونـي   

           بترشيحه لدورة تدريبية أو ترقيته

١٠
اإلعالن عن الدورات التدريبية ومدتها ومكـان  

           إقامتها وعمل دورات تدريبية عن بعد

١١
نتداب واإلعارة بين جامعات التوسع في نظام اال

           المملكة و كلياتها

١٢

الحصول على النماذج اإلدارية الخاصة بالجامعة 

تـــدريب /إعـــارة/طلـــب إجـــازة  (

           طلب ترقية/تقاعد/استقالة/انتداب/

١٣

الحصول على النماذج اإلدارية الموجودة علـى  

مواقع اإلدارات الحكومية المختلفة والجامعـات  

           األخرى

١٤
طرح المشاريع والمناقصات الالزمـة للجامعـة   

           ومرافقها

١٥
متابعة ما هو جديد وحديث في مجـال التقنيـة   

           لإلستفادة منه في األعمال اإلدارية

١٦
التنسيق مع الجامعات األخرى للقيـام بزيـارات   

           متبادلة لتبادل الخبرات واإلستفادة

           نشر الخطط الدراسية لكافة األقسام١٧

           عروض جداول اإلختبارات ونتائج االختبارات١٨

           نشر جداول األكاديميين والقاعات١٩



 

 األنشطة اإلدارية و الوظيفية م

 مدى استخدام اإلنترنت في العمل اإلداري

دائماً
معظم 

 األوقات

بعض 

 األوقات
نادراً

ال يستخدم 

 إطالقاً

٢٠
إمكانية اختيار الطالـب للمجموعـة الدراسـية    

           واألستاذ المحاضر للمادة

٢١

ـ    ات األخـرى  التنسيق والترتيـب مـع الجامع

والكليات فيما يخص تحويل الطالب والطالبـات  

           منها و إليها

٢٢

التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وذلك بإرسال 

قائمة بأسماء الخريجـات والخـريجين لتـوفير    

           الوظائف المالئمة

٢٣
التنسيق مع الجهات الحكومية والشـركات فـي   

           كوادر بشرية معرفة احتياج سوق العمل من

٢٤
االرتباط بقاعدة بيانات مع مكتبـات الجامعـات   

           األخرى والكليات

٢٥
إصدار دوريات ومجالت علمية ونشر البحـوث  

           المحكمة علميا

٢٦
التعاون مع الجهات األخرى في توفير المصادر 

           المرجعية إلكترونيا للطالب والطالبات والباحثين

٢٧

المتابعة المستمرة للمجالت العلمية والـدوريات  

والمقاالت والبحوث المحكمة علميـا وتوفيرهـا   

           للطالب والطالبات

٢٨
التعاون مع الجامعات والمؤسسات العالمية فيما 

           يخص البحوث واالكتشافات العلمية



 

 األنشطة اإلدارية و الوظيفية م

 مدى استخدام اإلنترنت في العمل اإلداري

دائماً
معظم 

 األوقات

بعض 

 األوقات
نادراً

ال يستخدم 

 إطالقاً

٢٩

إرشاد الطالبات والطالب عن كيفيـة اسـتخدام   

اإلنترنت بطرق سهلة مثل الرسـومات وطـرق   

           المحاكاة على صفحة الويب

٣٠

التنسيق بـين الجهـات المنظمـة للمـؤتمرات     

والندوات وتوفير خدمات المؤتمرات عـن بعـد   

           للباحثين



 

 تفعيل تطبيقات اإلنترنت لتطوير العمل اإلداري: المحور الثاني 

ما مدى الحاجة إلى تفعيل استخدام شبكة اإلنترنت  من واقع عملك اإلداري وضح

 في تطوير العمل اإلداري بجامعة أم القرى

 أمام العبارة المناسبة)    ( ضع إشارة 

 بارةـــــالع م
 مدى الحاجة

 ضعيفة متوسطة كبيرة

١ 
ربط جامعة أم القرى بمؤسسات التعليم العـالي  

       ناتواإلدارات الحكومية بالمملكة بقاعدة بيا

       إنشاء شبكة داخلية بين اإلدارات داخل الجامعة ٢

٣ 

عقد دورات تدريبيـة للمـوظفين فـي كيفيـة     

استخدام أجهزة الحاسب اآللي واالستفادة مـن  

       خدمة اإلنترنت

٤ 
إقامة دورات لتعليم وتعزيز اللغة اإلنجليزية لدى 

       الموظفين

٥ 
ل الخبــرات توظيــف خدمــة اإلنترنــت لتبــاد

       والمعلومات بين الجامعات

٦ 

االستفادة من خبرات الجامعات األخرى سـواء  

جامعات عربية أو أجنبية في مجـال اسـتخدام   

       اإلنترنت في العمل اإلداري

٧ 
التعريف بفوائد استخدام اإلنترنت فـي تطـوير   

       العمل اإلداري ومميزاته

٨ 

يم العالي لتوظيف عمل خطة من قبل وزارة التعل

وتفعيــل خدمــة اإلنترنــت فــي تطــوير إدارة 

       مؤسسات التعليم العالي



 

 بارةـــــالع م
 مدى الحاجة

 ضعيفة متوسطة كبيرة

٩ 

الترشيد في اسـتخدام الميزانيـة المخصصـة    

للجامعة لتوظيف الفائض منها في توفير أجهزة 

       حديثة ومتطورة

      عمل االجتماعات االفتراضية عن طريق اإلنترنت١٠

       لعلمية عن طريق اإلنترنتمناقشة الرسائل ا١١

١٢
عمل قاعدة بيانات لخريجي الجامعة على مـدى  

       السنوات الماضية ويحدث كل عام

١٣

االستعاضة باألرشيف اإللكتروني لوحدة القبـول  

ووحدة التخرج بدال مـن األرشـيف التقليـدي    

       الحالي



 

 ي التطوير اإلداريبعض معوقات تفعيل خدمة اإلنترنت ف: المحور الثالث

يتوقع أن تكون هناك بعض المعوقات لتفعيل اإلنترنت في تطوير العمل اإلداري و 

 منها معوقات مادية و تقنية و إدارية و بشرية فيما يلي بعض معوقات االستخدام

 أمام العبارة المناسبة)    ( ضع إشارة 

 ال أوافق أوافق أوافق بشدة بارةـــالع م

١ 
وقلة المعرفة في استخدام أجهـزة  نقص الخبرة 

       الحاسب اآللي

٢ 
انعدام فرص التدريب على استخدام اإلنترنت /قلة

       في اإلدارة

٣ 
الحاجة إلى شبكات داخلية تربط وحدات الجامعة 

       ببعضها البعض

٤ 
الحاجة إلى قاعدة بيانات مشتركة بين جامعة أم 

       القرى والجامعات األخرى والكليات

٥ 

قلة التواصـل اإلداري اإللكترونـي بـين إدارة    

جامعة أم القـرى وإدارة الجامعـات بالمملكـة    

       وخارجها

       قلة اإلمكانات المتاحة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ٦

٧ 
الحاجة إلى تحديث أجهزة الحاسوب الموجـودة  

       بإدارة الجامعات

٨ 

ظفين مـن عـدم   اقتناع بعض المديرين والمـو 

جدوى اسـتخدام اإلنترنـت بـدال مـن اإلدارة     

       التقليدية

٩ 

عزوف الموظفين من استخدام اإلنترنـت فـي   

العمل اإلداري بدال من اإلدارة التقليديـة لقلـة   

       معرفتهم باستخدام الحاسب اآللي



 

 ال أوافق أوافق أوافق بشدة بارةـــالع م

١٠
هناك بدائل أفضل من اسـتخدام اإلنترنـت فـي    

       تطوير العمل اإلداري

١١
ضعف وقلة المخصصات المالية الكافية لشـراء  

       أجهزة كافية ومتطورة وحديثة وسريعة

       ضعف المستوى التكنولوجي بالجامعة١٢

       ضعف الدعم التقني لخدمة االتصاالت١٣

       عدم توفر الوقت الكافي للجامعة لتتحول تقنيا١٥

       لى اإلنترنتقلة المعلومات باللغة العربية ع١٦

 ضعف مستوى اللغة اإلنجليزية للموظفين١٧
      



 

 :المحور الرابع

 إيجابيات عملية تفعيل دور اإلنترنت في عملية التطوير اإلداري بجامعة أم القرى

 أمام العبارة المناسبة)    ( الرجاء وضع إشارة 

دائماً بارةـــــالع م
معظم 

 األوقات

بعض 

 األوقات
نادراً

 ال يستخدم

 إطالقاً

١ 
عقد االجتماعات واللقاءات عن بعد على مستوى 

           الجامعة والكليات واألقسام

٢ 

التنظيم بين الجامعات لعمل لقاءات واجتماعـات  

سنوية بين الرؤساء والمديرين لمتابعـة أهـم   

           التطورات واالنجازات

٣ 
كـة  ربط الجامعة مع الجامعات األخـرى بالممل 

           والكليات بقاعدة بيانات وقواعد معلومات خاصة

٤ 

توفير قاعدة بيانات عـن منسـوبي الجامعـة    

مـدة  /تاريخ االلتحـاق بالخدمـة  (تحتوي على 

السلم /الراتب/المؤهل العلمي/آخر ترقية/الخدمة

           الوظيفي

٥ 

إنشاء بريد الكترونـي خـاص لكـل منتسـب     

ــرارا   ــال الق ــة وإرس ــة بالجامع ت اإلداري

الخاصة بالموظف )تقاعد/ترقية/فصل/حسم/نقل(

           عن طريق بريده االلكتروني

٦ 
إرسال التقريـر السـنوي عـن مسـتوى أداء     

           )تقرير الكفاية(الموظف 

           متابعة المراجعين إلكترونيا للمعامالت الخاصة ٧



 

دائماً بارةـــــالع م
معظم 

 األوقات

بعض 

 األوقات
نادراً

 ال يستخدم

 إطالقاً

٨ 
نقـل  /انتداب/إعارة/إجازة (تقديم الموظف لطلب 

           إلكترونيا)تدريب/خدمات

٩ 
توفير قاعدة بيانات لكل طالب ومتابعته أكاديميا 

           بدءا من قبوله إلى تخرجه من الجامعة

١٠
إنشاء بريد إلكتروني خاص بكل طالب ملتحـق  

           بالجامعة



 

 المحور الخامس

 اإلداري بجامعة أم القرى سلبيات عملية تفعيل دور اإلنترنت في عملية التطوير

 أمام العبارة المناسبة)     (الرجاء وضع إشارة 

 ال أوافق أوافق أوافق بشدة العبارة م

١ 
الخوف من مخـاطر االسـتخدام الغيـر آمـن     

       لإلنترنت

٢ 
استخدام الموظفين لإلنترنـت بشـكل مخـالف    

       ومغاير لما خطط له

٣ 
ة وكشف سـرية  الخوف من االختراقات التخريبي

       العمل

٤ 
المحتوى العام لقواعد البيانات يعتمد على اللغة 

       اإلنجليزية

٥ 
بطء الشبكة وصعوبات إرسـال المعلومـات أو   

       استقبالها



 

 :المحور السادس

مركزية اإلدارة و استخدام شبكة اإلنترنت في عملية التطوير اإلداري بجامعة أم 

 القرى

 أمام العبارة المناسبة)     (شارة الرجاء وضع إ

 ال أوافق أوافق أوافق بشدة بارةـــالع م

١ 
اقتصار خدمات اإلنترنت علـى بعـض اإلدارات   

       دون األخرى
 

 


