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 ملخص الدراسة 

بالقطاع الصحي  دارة الموارد البشريةإيق االدارة االلكترونية في ـــوقات تطبــــــمع :عنوان الدراسة 
  . وموظفي الموارد البشرية  من وجهة نظر مديري الخاص بمدينة مكة المكرمة

الموارد البشرية وتتمثل في  دارةإالتعرف على معوقات تطبيق االدارة االلكترونية في : أهداف الدراسة 
لمقترحة للتغلب على تلك والتعرف على ابرز اآلليات ا) المالية, البشرية , التقنية , ة داريإلالمعوقات ا(

 .وموظفي الموارد البشرية المعوقات من وجهة نظر مديري

االستعانة باالستبانة كأداة  تمكما , سوف يتم استخدام المنهج الوصفى المسحي : منهج الدراسة واداتها 
 .لجمع المعلومات 

وتم , الموارد البشرية  وموظفي تتمثل في مديري فرداً ) 100( عينة الدراسة من تكونت :عينة الدراسة 
 .اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية

المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، النسبة (تم استخدام :  األساليب اإلحصائية المستخدمة
 .، معامل ارتباط بيرسون ) chi – square(كما تم استخدام  تحليل   )المئوية

 : نتائج الدراسةأبرز 

اإلجراءات الروتينية تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة : أظهرت النتائج وجود معوقات إدارية تتمثل في  -1
اإللكترونية ، نقص الدورات التدريبية لموظفي الموارد البشرية في مجال اإلدارة اإللكترونية ، ضعف 

 .الستخدام التقنيات اإللكترونية ) المعنوي / المادي (التحفيز بنوعيه 
نقص األدلة اإلرشادية الموضحة آلليات تطبيق اإلدارة : هرت النتائج وجود معوقات تقنية تتمثل في أظ -2

اإللكترونية ، االفتقار إلى قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ، ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق 
 .اإلدارة اإللكترونية 

الثقة لدى موظفي الموارد البشرية في كافة  قلة: أظهرت النتائج وجود معوقات بشرية تتمثل في  -3
التعامالت اإللكترونية ،النقص في عدد الموظفين المتخصصين في تشغيل وصيانة أجهزة الحاسب 

 .اآللي، ضعف مهارات اللغة االنجليزية لدى بعض موظفي الموارد البشرية 
 بإدارات المنظمة لتنظيمضعف المخصصات المالية : أظهرت النتائج وجود معوقات مالية تتمثل في  -4

،ضعف الدعم المالي المخصص للبحوث والدراسات في مجال ) المحاضرات ،الندوات ،ورش العمل(
تقنيات المعلومات ،قلة المخصصات المالية لبرامج التدريب لموظفي الموارد البشرية في مجال اإلدارة 

 .اإللكترونية 
اإلدارة اإللكترونية كانت بدرجة كبيرة، وكان أظهرت النتائج ان متوسطات عبارت معوقات تطبيق  -5

المعوقات اإلدارية  جاءت في الترتيب األول ، وجاءت المعوقات المالية بالترتيب أن : كالتالي  ترتيبها
الثاني ، ثم جاءت المعوقات البشرية في الترتيب الثالث ، وأخيراً جاءت المعوقات التقنية  في الترتيب 

ن نحسن من المعوقات اإلدارية أوال ثم المعوقات المالية ثم البشرية وأخيرا األخير ، مما يستدعي أ
 .المعوقات التقنية 
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أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات اآلليات التي يمكن من خاللها التغلب على المعوقات كانت  -6
عامل مع تدريب موظفي الموارد البشرية للت: وخاصة مع اآلليات المتمثلة في .بدرجة كبيرة جدا

شبكة (تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بكفاءة عالية ،استخدام شبكات االتصاالت اإللكترونية المتقدمة 
 .تعميق الوعي بمفهوم اإلدارة اإللكترونية وأهميتها ،).اإلكسترانت/ اإلنترانت/اإلنترنت 

وقات تطبيق اإلدارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول جميع مع -7
اإللكترونية وفقا لمتغيرات الدراسة ، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح متغير عدد 

 .     الخبرة سنوات
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول اآلليات التي يمكن  -8

من خاللها التغلب على تلك المعوقات وفقا لمتغيرات الدراسة ، بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا 
 .   لصالح متغير عدد سنوات الخبرة  

 . يق اإلدارة اإللكترونيةوجود عالقة ارتباطيه موجبة بين معوقات تطب  -9
 

 : توصيات الدراسة 

تبسيط اإلجراءات الروتينية التي تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية ، وزيادة الدورات التدريبية 
لموظفي الموارد البشرية في مجال اإلدارة اإللكترونية ، ورفع مهارات اللغة االنجليزية لدى بعض موظفي 

، وزيادة الدعم  لرفع الثقة لدى موظفي الموارد البشرية في كافة التعامالت اإللكترونية ،الموارد البشرية 
المالي المخصص إلقامة المحاضرات والبحوث وبرامج التدريب في مجال اإلدارة االلكترونية ، لتعميق 

 .الوعي بمفهوم اإلدارة االلكترونية 
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 اإلهداء

عرفـاناً واجالالً بكل ماقدموه لي من  ....المتواضع الى والدي العزيزين  أهدي هذا الجهد  

  .رعاية وتشجيع

  .وابنتي الغالية  .. خواتيإ و  ..خيإ الى  

.الخاص  بالقطاع الصحي... زمالئيالى    

 والى كل من وقف معي وساندني

..والى كل غيور عليه.. الى وطنى الحبيب    

وان يكون خالصاً لوجهه  , اهللا العلي القدير أن ينفع به    وأسأل... أهدي هذا الجهد  

.الكريم  
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 شكر وتقدير 

  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم 
 :وعلى آله وصحبه اجمعين، وبعد

يليق بجالله وعظيم  حمداً كثيراً أحمد هللا وأشكره أن أعانني ووفقني على إتمام هذه الدراسة، 
 .سلطانه وجليل عطائه وإنعامه

، وأخص معي في إخراج هذا العمل المتواضعثم أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم 
لتعاونهم معي، ) المملكة المتحدة ( بالشكرقسم التعليم عن بعد بالجامعة االفتراضية الدولية 

 .ستمرةومتابعتهم المولردهم على استفساراتي 

والشكر موصول لمديري وموظفي الموارد البشرية بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة 
المكرمة، لتعاونهم معي وإبداء النصائح واالرشادات التى ساهمت في إخراج هذه الدراسة 

 .بالشكل المطلوب 

رأياً، أو أحطاني برعايته وسؤاله، وقدم لي نصحاً، او ن وأخيرا اقدم شكري وتقديري لكل م
 .توجيهاً 

وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
 .اجمعين

 

            الباحثة 

          سميرة مطر المسعودي
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 المقــــدمـــة :

االية , سورة يوسف ) نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم : ( الحمد هللا القائل في محكم تنزيله 
76 

أما , والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأصلي وأسلم على أفضل الخلق وخاتم األنبياء 
 :بعد

وكان للتطورات التكنولوجية , فقد شهد العصر الحديث تغييرات في مختلف جوانب الحياة اإلنسانية 
فظهور شبكة , المتسارعة وتقدم وسائل االتصاالت وتقنية المعلومات  دور بارز في هذه التطورات 

أدى ذلك إلى التحول من , ي استخدام الشبكات اإللكترونية في جميع المجاالت اإلنترنت والتوسع الهائل ف
 .ألساليب اإللكترونية األساليب التقليدية في إنجاز األعمال إلى ا

ويستدعي ذلك , أن التغيير أصبح سمة من السمات الحضارية للعالم المتقدم  )م2002(ذكر اللوزي يو
ضرورة العمل على رصيد كل مايحدث من تغييرات في البيئة المحيطة وذلك رغبة في مواجهة اثار هذا 

 ).223ص(التغير ومواكبة المستجدات 

المجتمعات مجموعة من التحديات  تواجه, ونتيجة لهذه التطورات السريعة والمتالحقة واالنفجار المعرفي 
واالستفادة القصوى من الثورة التقنية  مما يحتم عليها مواجهتها ؛ لتتمكن من اللحاق بعصر المعلومات

 .بجميع مجاالتها

الى أن المنظمات المعاصرة تواجه في الحاضر والمستقبل تحديات وضغوطات ) 2006(حيث يشير حريم 
لذا ينبغي إدراك هذه التحديات وتفهمها , وتؤثر بشكل كبير على أدائه, يلمتزايدة ومعقدة لم يسبق لها مث
 ).32ص (جيدا ومعالجتها بنجاح وفاعلية 

التقنية  وفي ضوء ذلك البد للمنظمات من تبني واستخدام أحدث األساليب اإلدارية مواكبة للتطورات
-E( إلدارة االلكترونيةومن بين تلك األساليب أسلوب ا, والتفاعل مع عصر التقنية الرقمية

Management  (  الذي ظهر في االونة األخيرة كمصطلح معاصر نتيجة لتزايد استخدام الحاسب اآللي
 .والثورة المعلوماتية بشكل عام وشبكاته

القوية  حيث يرى أن اإلدارة اإللكترونية تمثل نوعاً من االستجابة) م2005(ويعزز هذا الرأي ياسين 
وثورة االنترنت ل والفضاء الرقمي والمعرفة   القرن الواحد والعشرين الذي تختصر العولمةلتحديات عالم 

 ).27ص(يراته وحركة اتجاهاته 

يث تعد وسيلة لرفع كفاءة حة مالمنظوتطبيق اإلدارة اإللكترونية يعد فرصة متميزة ؛ لالرتقاء باألداء في 
) م2006(ويشير النمر وآخرون . اعباء االدارية عنهوتخفيف األ االموارد البشرية وتحسين وتطوير أدائه

استخدام أساليب بأن اإلدارة اإللكترونية تعمل على تحسين جودة أداء العمل بالمنظمات عن طريق 
إلكترونية حديثة تتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة باإلضافة الى قدرتها عل مواهة كل مشكالت اإلدارة 

 ).44ص(التقليدية والقضاء عليها 
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وبالرغم من الفرص الكثيرة والمزايا التى تقدمها تقنية اإلدارة اإللكترونية اإل أن هناك العديد من العوائق 
) م2006(ويؤيد ذلك العالق . التى تعترض المؤسسات في تبني وتطبيق هذه التقنية الحديثة واالستفاد منها 

فالهياكل التنظيمية التقليدية , عن اإلدارة التقليدية فيرى أن فلسفة اإلدارة اإللكترونية وتوجهاتها تختلف 
ن نوعاً تعتبر مقيدة للنشاطات االبتكاية وهذه النشاطات تتطلب هياكل تنظيمية مفتوحة ؛ ألن االنفتاح ضم

 ).87ص(فق مطلباً ضرورياً من مطالب العمل اإللكتروني وهذا التد, من تدفق العمل

رونية يستلزم تغييراً في القيادات اإلدارية وجعلها قيادات متميزة لديها كما أن تبني مشروع اإلدارة اإللكت
 .القدرة على االستجابة لكل التغييرات التي يشهدها العصر 

أساسياً ومهماً في تطبيق اإلدارة  والتقني يمثل العنصر البشري ركناً وفي ظل تنامي التقدم العلمي 
علوماتية والتوسع موتدريبه يعد أمراً ملحاً وخاصة بعد الثورة الولذا فإن تطوير هذا العنصر , اإللكترونية 

 .في التقنيات الحديثة

لذلك , إلى اعتبار أن العنصر البشري هو المحرك المصدر األساسي للتنمية ) م2006(حيث يشير شعبان 
 ).696ص (.البد من االهتمام بتدريبه وإعادة تأهيله ليكون قادراً على التعامل مع تقنيات العصر

وأصبح من الضروري لتلك اإلدارات والعاملين فيها البحث عن المعوقات التي تحول دون تمكينهم من 
تطبيق اإلدارة اإللكترونية واالستفادة من تأثيراتها الهائلة وبذل الجهود ؛ إليجاد أبرز الحلول لتلك المعوقات 

 .؛ من أجل التخفيف من أثارها أو إزالتها ما أمكن

 :راسة مشكلة الد

حديثة التى ظهرت في الوقت الحالي مرتبطة لتعد تقنية اإلدارة اإللكترونية من أبرز التطبيقات اإلدارية ا
لذا أخذت الدول والمؤسسات تتنافس في تطبيق هذه التقنيات الحديثة .بثورة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة 

 .في إدارتها

اإللكترونية الرقمية هي المدرسة األحدث في اإلدارة تقوم على استخدام أن اإلدارة ) م2004(ويذكر نجم 
 اإلنترنت وشبكات األعمال في انجاز وظائف اإلدارة من تخطيط وتنظيم وقيادة ورقابة الكترونياً 

 .)173ص(

وفي ضوء التقدم المتزايد في استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الحاسوبية أصبح دور استخدام 
لما تحققه من نتائج إيجابية , الموارد البشرية  إلدارة اإللكترونية مطلب وضرورة ال غنى عنها في إداراتا

ولن ذلك اليأتى اإلبتجاوز المشكالت والمعوقات التى تعترض , نحو تحسين األداء فيها ورفع كفاءاتها 
ا أنه البد من االعتماد حأوضحين ) م 2008(ويؤكد ذلك السالمي والسليطي . طبيقها في تلك اإلدارات 

 ).95ص(على استراتيجية واضحة تنطلق من دراسة الواقع ومشكالته قبل االنتقال إلى البيئة الرقمية 

كما أكدت بعض الدراسات العلمية وجود بعض المعوقات التى تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية  
يجب األخذ في االعتبارالعقبات  ) م2007ماركهام -هوبكنز( فمن هذه المعوقات ماذكره, واالستفادة منها 
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ويمكن تحديد أربعة أنواع من العقبات التى قد تواجه تنفيذ أي . التى قد تحول دون تنفيذ هذا النظام الجديد 
 ).99ص(لفنية والخاصة بالعمل والثقافية العقبات المالية وا: ومن أهمها , نظام جديد

وجود معوقات تعوق تطبيق )    ,2008Seresht & Others(كما أظهرت نتائج دراسة سيرتش 
, التنظيمية الهيكيلة , الثقافية االجتماعية , والبشرية , إلدارية اإللكترونية وتتمثل في المعوقات ااإلدارة 
 ). p5-6(البيئية , التقنية 

عهم إلى وضع الخطط على أن وعي االداريين بتلك المعوقات وتحديدها يدف ,لذا من األهمية التأكيد هنا
) م 2005(ويعزز هذا الرأي ياسين . وضع الحلول الالزمة للتغلب عليهااإلستراتيجية المالئمة لمواجهتها و

حيث يرى أن فهم محددات تطبيق اإلدارة اإللكترونية  يساعد في وضع الحلول العملية المالئمة إلشكالية 
ثمينة لتجاوز المعوقات االساسية  كما يوفر فرصاً , فعالية تخطيط وتطبيق برامج اإلارة اإللكترونية بكفاءة و

 ).257ص(وع اإلدارة اإللكترونية في المنظمات العربية رالتي تواجه مش

تستدعي بالضررة قدرات بشرية عالية كما تتطلب , ة باعتبارها منهجاً إدارياً حديثفاإلدارة اإللكتروني
لكي تتمكن من خاللها , تغييراًفي أساليب اإلدارة والهياكل التنظيمية وتوفير الموارد المالية الكافية 

ولتحقيق ذلك البد أن يكون هناك فهم أفضل للعوائق التى تعترض . المنظمات من رفع مستوى خدماتها 
ضرورة التصدي لما قد يعيق االستفادة من هذه التقنيات  )م 2002(نصيروحيث يرى . نجاح تطبيقها 

 ). 88ص (الفعالة تمهيداً للدخول الى مجتمع المعلومات الذي يعتبر سمة القرن الواحد والعشرين 

دارة الموارد البشريه ،وبالتالي إتطبيقها في  ةوبناءاً على ماسبق ،تتضح أهمية األداره األكترونية وضرو
والحلول  للتعرف على تلك المعوقات ووضع الخطط األسترايجية ذلك السعي الجاد والمنظم  يتطلب

 المالئمة 

وضرورة مواكبة التغيرات العالمية في جميع المجاالت ،واألخذ باألساليب لمواجهتها والتغلب عليها، 
 الحديثة 

وتطوير إداراتها بما يتماشى مع المستجدات الحديثة ،والسيما في ظل التوسع في أستخدام التقنية الرقمية 
 .من الكفاءه والجوده لكي تتمكن من تقديم خداماتها بأعلى درجه؛

 كترونية في لومن هنا تحاول الدراسة الحالية الكشف عن أبرز المعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإل

 .نظر مديري وموظفي الموارد البشرية ارة الموارد البشرية من وجهة إد

 :أسئلة الدراسة 

 :تتركز هذه الدراسة في االجابة على السؤال الرئيس التالي

لكترونية في إداراة الموارد البشرية من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد معوقات تطبيق االدارة اال ما-
 .البشرية 

 :السؤال الرئيسي األسئلة التالية  ويتفرع من
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في إداراة الموارد البشرية من  كترونية لأهم المعوقات اإلدارية التي تحول دون تطبيق اإلداراة اإلام/ 1س
 وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية ؟

كترونية في إدارة الموارد البشرية من لاإلداره اإلماأهم المعوقات التقنية التي تحول دون تطبيق / 2س
 مديري وموظفي الموارد البشرية ؟وجهة نظر 

كترونية في إدارة الموارد البشرية من لماأهم المعوقات البشرية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإل/ 3س
 وجهة 

 نظر مديري وموظفي الموارد البشرية ؟

 كترونية في إدارة الموارد البشرية من وجهة لتطبيق اإلدارة اإلماأهم المعوقات المالية التي تحول دون /4س

 نظر مديري وموظفي الموارد البشرية ؟

دارة إكترونية في لماأبرز اآلليات التي يمكن من خاللها التغلب على معوقات تطبيق اإلدارة اإل/ 5س
 من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية ؟الموارد البشرية 

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول جميع معوقات تطبيق هل توجد / 6س
المؤهل العملي ، والعمر ، والرتبة الوظيفية : (تبعاً لمتغيرات في إدارة الموارد البشرية اإلدارة اإللكترونية

 ؟)، والدورات التدريبية 

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول اآلليات التي فروق ذات داللة إحصائية بين  هل توجد/ 7س
المؤهل العملي ، والعمر ، والرتبة الوظيفية ، : (تبعاً لمتغيراتيمكن من خاللها التغلب على تلك المعوقات 

 ؟)والدورات التدريبية 

في إدارة الموارد  معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية انواع بين دالةعالقة ارتباطيه هل توجد / 8س
 البشرية من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية؟

 : أهـــــــداف الدراســــة 

كترونية في إدارة الموارد لالتعرف على أهم المعوقات اإلدارية التي تحول دون تطبيق األدارة اإل-1
 البشرية 

 .من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية 
 كترونية في إدارة الموارد البشرية لالمعوقات التقنية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإل التعرف على أهم-2

 .من وجهة نظر مديري موظفي الموارد البشرية 
كترونية في إدارة الموارد لالتعرف على أهم المعوقات البشرية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإل-3

 البشرية 
 .الموارد البشرية من وجهة نظر مديري وموظفي 
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 البشرية كترونية في إدارة الموارد لالتعرف على أهم المعوقات المالية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإل-4
 .من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد الشرية 

كترونية في لمعوقات تطبيق اإلدارة اإللتي يمكن من خاللها التغلب على التعرف على أبرز اآلليات ا-5
 .رة الموارد البشرية من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية إدا

تحديد الفروق ذات الدالله اإلحصائية بين وجهات نظر مديري وموظفي الموارد البشرية حول وجهة  -6
تطبيق اإلدارة اإللكترونية  معوقات على لتحديد أبرز اآلليات التى يمكن من خاللها التغلبنظر كالً منهم 

 ).المؤهل العملي ، والعمر ، والرتبة الوظيفية ، والدورات التدريبية(وفق متغيرات الدراسة 

تحديد الفروق ذات الدالله اإلحصائية بين وجهات نظر مديري وموظفي الموارد البشرية حول وجهة  -7
المؤهل (دارة اإللكترونية وفق متغيرات الدراسة نظر كالً منهم لتحديد المعوقات التى تحول دون تطبيق اإل
 ).العملي ، والعمر ، والرتبة الوظيفية ، والدورات التدريبية

الكشف عن وجود عالقة ارتباطية دالة بين انواع معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد -8
 .من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشريةالبشرية 

 :الدراسةأهمية 

حيث تتصدى لموضوع اإلدارة اإللكترونية , تكمن أهمية الدراسة في حيوية موضوعها وأهميته 
 .والمعوقات التى تحول دون االستفادة من مزاياها العديدة في إدارة الموار البشرية

االدارة االلكترونية العمل اإلدارى ونشر الوعي بمفهوم أمام اإلداريين والمهتمين بتطويروتفتح هذه الدراسة 
 .البشرية لمواردومدى تأثيرها في إدارة ا

وتسهم هذه الدراسة أيضاً في التعرف على أهم اآلليات واالستراتيجيات والتي تساعد في تذليل تلك 
 .والمساهمة في تطوير إدارة الموارد البشرية, المعوقات والتغلب عليها 

عن كيفية التغلب على  في القطاع الصحى الخاص اريينتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار واإلد
دارة الموارد البشرية في المؤسسات والمنظمات عند تطبيقها لإلدارة إالمعوقات التى تواجه بشكل خاص 

، وبالتالي تساعد المنظمات التى تتبنى تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بالكشف عن ابرز المعوقات اإللكترونية
 . لتوسع في استخدام هذه التطبيقات وكيفية التغلب عليهاالتى تحول دون ا

وان يفتح لها أفاقاً جديدة  ,المعرفة العلمية لهذه الدراسة إضافة علمية جديدة لحقتتطلع الباحثة الى أن تكون 
 .للباحثين في مجال العمل اإللكتروني 

 

 : حدود الدراسة
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المعوقات التى تعترض تطبيق اإلدارة اإللكترونية اقتصرت هذه الدراسة على معرفة  :الحدود الموضوعية
والتعرف على ) االدارية والتقنية والبشرية والمالية(بالقطاع الصحي الخاص  في إدارة الموارد البشرية

 .ابرز اآلليات التى يمكن من خاللها التغلب على تلك المعوقات 

 .صحي الخاص بمدينة مكة المكرمةعلى القطاع الاقتصر تطبيق هذه الدراسة    :الحدود المكانية

 .م08/2010تاريخ تم اجراء هذه الدراسة الميدانية من : الحدود الزمانية

 :مصطلحات الدراسة

 ): Obstacles( المعوقات 

وعاقه , العائق ومن اليزال يعوقه أمر عن حاجته : العوق) م 1972(ورد لفظ عائق في المعجم الوسيط 
 ).637ص(عوقاً منعه منه وشغله عنه –عن الشئ 

عبارة عن عن حاجز أو مانع مادي أو معنوي أو نفسي أو "العائق بأنه  )م2005(وعرف جرجس 
 ).360ص" (يقف كالسد بين المرء وبين طموحه أو تحقيق حاجاته, اجتماعي 

ماعية التى االجت ل االشياء أو االشخاص أو األشكالك" المعوقات بأنها ) م2005(كما عرف جرجس 
 ).508ص( يمكن أن تكون عائقاً يحول دون أن يحقق اإلنسان أهدافه وطموحاته

 :تعنى بها الباحثة في هذه الدراسة 

إلدارة اإللكترونية بالصورة دارة الموارد البشرية اإكل العوامل والضروف التى تحول دون أن تستخدم 
 .المتكاملة

 ):Management obstacles( المعوقات اإلدارية 

أي المعوقات المتعلقة بالجوانب اإلدارية من حيث الوظائف والسياسات والمبادئ ورسم الخطط وتحديد 
 .األهداف وتنفيذها والهياكل التنظيمية وأساليب العمل بها 

 ): Technical obstacles( المعوقات التقنية 

 ).200ص (االجهزة والمعدات وماتنتجه من مواد "التقنية بأنها ) م2002(وشاهين  يعرف السريح

إلجهزة واألدوات التقنية الالزمة للدخول في البيئة االمعوقات التى تتعلق ب: وتعنى في هذه الدراسة 
 .رونية اإللكترونية وتشمل تقنيات الحاسب اآللي والبرمجيات والنظم المختلفة وشبكات االتصاالت اإللكت

 ): Human obstacles( المعوقات البشرية 

 .أي المعوقات المتعلقة بالعاملين في الوحدات اإلدارية عند استخدامهم لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية 
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 ): Financial obstacles (المعوقات المالية 

لشراء وصيانة األجهزة أي المعوقات المرتبطة بالنواحي المالية من حيث تحديد النفقات والمصروفات 
 .والمعدات التقنية والبرامج وتحديد ميزانية خاصة بالموارد البشرية 

 ) :  Management(اإلدارة 

النشاط الموجه نحو التعاون المثمر والتنسيق الفعال بين الجهود : "بأنها ) م 2006(عرفها النمر واخرون 
 ). 5ص (فاءة درجة عالية من الكالبشرية المختلفة العاملة من أجل تحقيق هدف معين ب

 :وتعنى بها الباحثة في هذه الدراسة 

دارية لتحقيق األهداف المرجوة باالستخدام األمثل لإلمكانيات المتاحة من إمكانيات مادية إلإنجاز الوظائف ا
 .وبشرية وتقنية ومالية 

 ):  Electronic Management( اإلدارة اإللكترونية 

منظمة إلكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات االتصاالت والمعلومات لتحويل " بأنها) م2007(عرفها عامر
 ).28ص". (العمل اإلداري اليدوي الى اعمال تنفذ بواسطة التقنيات الرقمية الحديثة

 :هذه الدراسة  في الباحثة بها وتعنى

العمليات اإلدارية من تخطيط وتنظيم استخدام كافة التقنيات اإلدارية الحديثة وشبكات االتصاالت إلنجاز 
 .تتمكن إدارة الموارد البشرية من تحقيق اهدافها بأقل وقت وجهد ممكن  يوتوجيه ورقابة لك

 ): Human Resources(الموارد البشرية 

القوى : بأن مفهوم الموارد البشرية يعتبر مرادفاً لمفاهيم أخرى هي ) م2007(وكما يرى ابو النصر 
ولقد : " ولقد كرم هللا سبحانه وتعالى اإلنسان حيث قال. عناصر البشرية ورأس المال البشري البشرية وال

" كرمنا بنى ءادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيالً 
يشترى : اإلنتاج وهذا يفرض على أي مجتمع أو منظمة أو إدارة أال تعامل اإلنسان كعنصر من عناصر 

واحترام _ ليس فقط داخل العمل بل خارج العمل أيضا _بل يجب توفير الحياة الكريمة له , ويستغل 
 ).31-30ص . (كرامته ومشاعره وآراءه 

 :وتعنى به الباحثة في هذه الدراسة

مصدر كل وهي . ، وهي مصدر كل نجاح، إذا تم إدارتها بشكل جيد هي الموارد الكامنة في اي منشأة 
 .فشل إذا ساءت إدراتها
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الثانيالفصل   

 

 أدبيات الدراسة

 

اإلطار النظري: أوالً   

   .الدراسات السابقة : ثانياً 
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:الثاني الفصل  

 أدبيات الدراسة 

على ماتوصلت إليه من الكتب والدراسات السابقة التى قدمت في المؤتمرات  اعتمدت الدراسة في أدبياتها
.والندوات والدوريات والمجالت العلمية ذات العالقة بموضوع الدراسة   

:واشتملت أدبيات الدراسة على جانين اساسين هما   

 أوال : اإلطار النظري :

:تى تتكون من واشتمل اإلطارالنظري على شرح تفصيلي لمتغيرات الدراسة ال  
 المبحث األول : اإلدارة اإللكترونية .

.م التقليدي والمفهوم اإللكترونياإلدارة بين المفهو -  

.المفهوم التقليدي لإلدارة-  

.مفهوم اإلدارة اإللكترونية-  

.المقارنة بين المفهومين التقليدي واإللكتروني لإلدارة  -  

.التطور التاريخي لإلدارة اإللكترونية  -  

.أهداف اإلدارة اإللكترونية  -  

.أهمية اإلدارة اإللكترونية  -  

.عناصر اإلدارة اإللكترونية -  

.اإلدارة اإللكترونية وظائف -  

.اإلدارة اإللكترونية مميزات -  

 المبحث الثاني : تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظمات.

.دواعي التحول نحو تبني نموذج اإلدارة اإللكترونية -  

.اإلدارة اإللكترونية مجاالت تطبيق -  

.خطوات تطبيق إلدارة اإللكتروينة-  

.اإلدارة اإللكترونية متطلبات تطبيق -  

.اإلدارة اإللكترونية تجارب رائدة في تطبيق -  
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 المبحث الثالث: معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظمات 

.المعوقات اإلدارية -  

.المعوقات التقنية -  

.المعوقات البشرية -  

.المعوقات المالية   

 المبحث الرابع : الموارد البشرية .

.الخلفية التاريخية إلدارة الموارد البشرية-  

.مفهوم إدارة الموارد البشرية -  

.أهمية إدارة الموارد البشرية-  

.وظائف ومهام إدارة الموارد البشرية -  

 المبحث الخامس : نظام اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية .

.المقصود بنظام اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية  -  

.اهمية نظام  اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية  -  

.مزايا نظام اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية  -  

 ثانيا : الدراسات السابقة :

.الدراسات العربية   

. الدراسات األجنبية  

 

 

 

 المبحث األول:
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 اإلدارة اإللكترونية 

:التمهيد   

صال ـــفي ظل التطور الهائل في التقنيات الحديثة والثورة المعلوماتية وتوفر شبكة االنترنت وشبكات االت
, أصبح من الضروري على كل المنظمات االستفادة من تلك التقنية ؛لضمان جودة األداء واإلنتاج ,االخرى 

باعتبارها القوة الدافعة للتحوالت , وتحقيق األهداف المرجوة بكفاءة عالية , وتطوير أساليب العمل 
.االقتصادية واالجتماعية والسياسة على المستوى العالمي  

وكان من أهم مالمح العصر الحالي ظهور مصطلح اإلدارة اإللكترونية وماتحققه من فوائد جمة في جميع 
:حث الحديث عن اإلدارة اإللكترونية وذلك وفق المحاور التالية لذا تناولت الباحثة في هذا المب. المجاالت  

.اإلدارة بين المفهوم التقليدي والمفهوم اإللكتروني  -  

.المقارنة بين المفهومين التقليدي واإللكتروني لإلدارة  -  

.التطور التاريخي لإلدارة اإللكترونية  -  

.أهداف اإلدارة اإللكترونية  -  

.إللكترونية أهمية اإلدارة ا -  

.عناصر اإلدارة اإللكترونية -  

.اإلدارة اإللكترونية وظائف -  

.اإلدارة اإللكترونية مميزات -  

 اإلدارة بين المفهوم التقليدي والمفهوم اإللكتروني : 

وإجراء مقارنة بينهما وذلك لبيان , سوف يتم توضيح كل من المفهوم بين التقليدي واإللكتروني لإلدارة 
.بين هذين المصطلحين الفروق   

 أوالً : المفهوم التقليدي لإلدارة 

ذلك الجهد " بانها )م2005(حيث عرفها إدريس ,تعددت الكتابات العلمية التى اهتمت بتعريف اإلدارة 
اإلنساني الذي يتعلق بتخطيط وتنظيم وقيادة ورقابة الموارد البشرية والمادية لتحقيق اهداف محددة بكفاءة 

).161ص"(وفعالية   

فن وانجاز المهام من خالل القوى البشرية العاملة في " بأنها ) م2008(ويعرفها السالمي والسليطى
المنظمة بغية الوصول الى االهداف المطلوبة من قبل المنظمة وتكون عمليات التخطيط والتنظيم والسيطرة 

).13ص" (واتخاذ القرارات هي الوظائف األساسية  
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 ثانياً : مفهوم اإلدارة اإللكترونية :

والتى ظهرت نتيجة للثورة الهائلة في , يعتبر مصطلح اإلدارة اإللكترونية من المصطلحات اإلدارية الحديثة
المنظمات بتحسين إنتاجيتها  والذي أحدث تحوالً هاماً في أداء,شبكات المعلومات واالتصاالت 
 .وسرعة أدائها وجودة خدماتها

عبارة " بانها )م2003(العوالمة  حيث عرفها, دارة اإللكترونية الباحثين مفهوم اإلولقد تناول الكثير من 
عن استخدام نتاج الثورة التكنولوجية في تحسين مستويات أداء المؤسسات ورفع كفايتها وتعزيز فعاليتها 

 ).263ص" (في تحقيق األهداف المرجوة

تبادل األعمال والمعامالت بين األطراف من خالل " فيعرف اإلدارة اإللكترونية بأنها) م2004(أما غنيم 
استخدام الوسائل األلكترونية بدالً من االعتماد على استخدام الوسائل المداية األخرى كوسائل االتصال 

 ).30ص"(المباشر

عملية مكننة جميع مهام ونشاطات المؤسسة اإلدارية باالعتماد على كافة " بأنها) م2005(ويعرفها السالمي
ات المعلومات الضرورية وصوالً الى تحقيق أهداف اإلدارة الجديد في تقليل استخدام الورق وتبسيط تقني

اإلجراءات والقضاء على الروتين السريع والدقيق للمهام والمعامالت لتكون كل غدارة جاهزة لربط مع 
 ).235ص"(الحكومة اإللكرتوينة الحقاً 

االستغناء عن المعامالت الورقية وإحالل المكتب " ا على أنه) م2008(السالمي والسليطي ويعرفها
اإللكتروني عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات وتحويل الخدمات الصحية العامة غلى 

 ). 32ص"(إجراءات مكتبية تتم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة سلفاً 

وترى أن اإلدارة , لمفهوم اإلدارة اإللكترونية وتتفق الباحثة مع اراء الكتاب والباحثين حول تحديدهم 
اإللكترونية هي استخدام كافة التقنيات الحديثة وتوظيفها داخل المؤسسات على اختالفها ؛من أجل تقديم 

 .خدمات أكثر فعالية وبأقل جهد ووقت ممكن

 ثالثاً : - المقارنة بين المفهومين التقليدي واإللكتروني لإلدارة.

مجموعة من األسس التى تحدد أوجه االختالفات الجوهرية بين المفهومين وهي ) م2004(يحدد غنيم 
:كالتالي  

:طبيعة الوسائل المستخدمة عند التعامل بين االطراف  -1  

بينما اإلدارة ,فاإلدارة التقليدية تعتمد على الوسائل التقليدية إلجراء االتصاالت بين أطراف التعامل المختلفة 
.تتم االتصاالت فيها باستخدام الشبكات اإللكترونية  اإللكترونية  

:طبيعة العالقة بين أطراف التعامل-2  
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بينما اإلدارة اإللكترونية تشير ,اإلدارة في ظل المفهوم التقليدي تكون عالقاتها بين أطراف التعامل مباشرة 
وفي نفس الوقت  لتعامل معاً حيث توجد أطراف ا,الى انتفاء وجود العالقة المباشرة بين أطراف التعامل 

.ترونية على شبكات االتصاالت اإللك  

:طبيعة التفاعل بين اطراف التعامل- 3  

بينما في  ,بالبطء النسبي ى لإلدارة أن التفاعل بين أطراف التعامل يتسم تؤكد ممارسات المفهوم التقليد
من خالل  االمتوازي بين فرد ما ومجموعة مكما يحقق التفاعل الجمعي او ,اإلدارة اإللكترونية بالسرعة 

.استخدام شبكات االتصاالت اإللكترونية   

:نوعية الوثائق المستخدمة في تنفيذ األعمال والمعامالت -4  

بينما تتم ممارسات اإلدارة اإللكترونية دون ,لتقليدية بشكل أساسي على الوثائق الورقية اتعتمد اإلدارة 
.استخدام أية وثائق رسمية   

:إمكانية تنفيذ كل مكونات العمليةمدى -5  

توجد صعوبة في ظل ممارسات مفهوم اإلدارة التقليدية في استخدام أي من وسائل االتصاالت التقليدية 
.لتنفيذ كل مكونات العملية، بينما يمكن تحقيق ذلك في ظل ممارسات مفهوم افدارة اإللكترونية  

:نطاق خدمة العمالء-6  

المفهوم التقليدي لإلدارة وجود خدمات لألفراد لمدة خمسة أيام في االسبوع وذلك وفقاً توفر ممارسات 
لمواعيد عمل المنظمات، بينما يستمر العمل لمدة سبعة أيام في االسبوع ولمدة اربع وعشرين ساعة يومياً 

.في اإلدارة األلكترونية   

:مدى االعتماد على اإلمكانيات المادية والبشرية-7  

ممارسات المفهوم التقليدي لإلدارة على وجود استغالل اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة أحسن تعتمد 
بينما تعتمد ممارسات مفهوم اإلدارة اإللكترونية على استخدام تكنولوجيا الواقع , استغالل ممكن 

)40-36ص(االفتراضي   

:ة اإللكترونية في عدة أموربين اإلدراة بمفهومها التقليدي واإلدار) م2004(ويقارن نجم   

أن اإلدارة بمفهومها التقليدي قائمة على الهرمية والتقسيم القائم على التخطيط واوامر في األعلى مقابل -1
 تنفيذ للخطط واألوامر في األسفل 

  اإلدارة التقليدية ارتكزت على تراث إداري يقوم على نمط مدير يرتبط به وفق نطاق اإلشراف مجموعة -2
 ,)Management of Others( كانت تقوم على إدارة اآلخرين,يرة أو صغيرة من المرؤوسيين كب

 .دارة الذاتإعلى  بينما تعتمد اإلدارة اإللكترونية
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مدير لديه معلومات أكثر كثافة وسعة وثراء ( ترتكز اإلدارة بمفهومها التقليدى على هرمية المعلومات -3
اإلدارة اإللكترونية بينما ) به تقسيم العملر اليسير منها على قدر ما يسمح مقابل عاملين ال يمكلون إال القد

).123-122ص(ترتكز على االنترنت وشبكات األعمال   

بينما اإلدارة , أن اإلدارة التقليدية تعتمد على الهرمية والسرية أسلوباً ومنهجاً ) م2005(ويرى العالق 
). 17ص( والشفافية والتحالفات االستراتيجيةاإللكترونية الرقمية هي إدارة االنفتاح   

 التطورالتاريخي لإلدارة اإللكترونية :

   IBMم عندما ابتكرت شركة 1960أن بدايات اإلدارة اإللكترونية بدأت منذ ) م2005(يرى السالمي 

نظر وكان سبب إطالق هذا المصطلح هو لفت , مصطلح معالج الكلمات على فعاليات طابعتها الكهريائية 
وأن أول ,اإلدارة في المكاتب الى انتاج هذه الطابعات عند ربطها مع الحاسوب واستخدام معالج الكلمات 

طرحته في  م عندما انتجت هذه الشركة جهازاً 1964برهان على أهمية ماطرحته هذه الشركة ظهر عام 
حيث كانت هذه الطابعة مع ,) جهاز الطابعة المختار/ الشريط الممغنط ( MT/ST االسواق أطلق عليه اسم

حيث , فعند كتابة أي رسالة باستخدام هذه الطابعة يتم خزن الكلمات على الشريط الممغنط,شريط ممغنط 
باإلمكان طباعة هذه الرسالة بعد استرجاعها من الشريط على الطابعة بعد أن نطبع اسم وعنوان الشخص 

اصة عندما يتطلب إرسال نفس الرسالة الى عدد كبير من وهذه العملية وفرت جهداً كبيراً وخ, المرسل اليه
المرسل إليهم وتوالى ظهور العديد من التقنيات في المجال اإلداري ؛لتطبيقها في المؤسسات على اختالفها 

 ).235-234ص(وصوالً الى األهداف المنشودة بأقل التكاليف وجودة عالية في األداء 

دراسة الفكر اإلداري والمدارس اإلدارية يتضح ان افدارة الى انه من خالل ) م2004(ويشير نجم
 :اإللكترونية هي

امتداد للمدارس اإلدارية وتجاوز لها، فقد حدد المختصين في اإلدارة مساراً تاريخياً متصاعداً لتطور الفكر -
ثم مدرسة اإلداري والمدارس اإلدارية على مدى اكثر من قرن من الزمان ابتداءاً بالمدارس الكالسيكية 

العالقات اإلنسانية، وبعدها توالى ظهور العديد من المدارس اإلدارية ، وفي منتصف التسعينات توجت 
 .مسييرة التطور التاريخى بصعود إلدارة اإللكترونية

اإلدارة اإللكترونية هي امتداد للتطور التكنولوجي في اإلدارة ، فالتطور التكنولوجي اتجه منذ البدء الى -
 ).130-128ص. ( اآللة محل العامل، ثم تطور حتى وصل الى اإلنترنت وشبكات األعمالاحالل 

أن ظهور اإلدارة اإللكترونية جاء نتيجة تطور موضوعى يمتد الى العقود ) م2005(كما يؤكد ياسين 
م لكترونية تتمثل في انتشار استخدام نظإلوبدايات ظهور اإلدارة ا, الخمسة األخيرة من القرن الماضي

حيث وجدت معظم المنظمات ,الحاسوب في أنشطة األعمال منذ نهاية عقد الخمسينات والستينيات 
والمؤسسات العامة أن استخدامها للحاسوب سيعنى اإلسراع في انجاز األعمال واختصار للجهد والوقت 

 ).49ص(والموارد 
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المراحل المتقدمة من ثورة تكنولوجيا أن لإلدارة اإللكترونية مفهوم مبتكراً أملته  )م2005(ويذكر العالق 
واخذت الشركات والمؤسسات على اختالفها , المعلومات واقتصاد المعرفة واسهمت في تكوينه وانتشاره 

 ).10-9ص(تتسارع لالنتقال الى عالم االدارة االلكترونية 

  :دارة اإللكترونية إلأهداف ا
عدد من ) م2003(العواملة  تحقيقها منها مااوردههناك أهداف كثيرة تسعى االدارة االلكترونية الى 

 :األهداف منها

 .تكامل أجزاء التنظيم وتوحيدها كنظام مترابط من خالل تكنولوجيا المعلومات-
 .تطوير عمليات اإلدارة وتعزيز فعاليتها في خدمة األهداف المؤسسية-
 .تقديم آليات فعالة وداعمة التخاذ القرارات-
 .ات بدقة وكفاية وتوقيت مالئم وجاهزية مستمرةضمان تدفق المعلوم-
 .تقليل كلفة التشغيل وتحسين متواصل لمعدالت اإلنتاجية-
 ).265.(ايجاد البيئة والمناخ التنظيمي المالئم للبحث والتطوير اإلداري الشامل والمتواصل-
  

 :أهمها) م2008( السالمي والسليطىويضيف 
 .إدارة الملفات بدالً من حفظها -
 .استعراض المحتويات بدالً من القراءة -
 .البريد االلكتروني بدالً من الصادروالوارد -
 .اإلجراءات التنفيذية بدالً من محاضر االجتماعات -
 .االنجازات بدالً من المتابعة -
 .اكتشاف المشكالت بدالً من المتابعة -
 ).40-39ص(التجهيز الناجح لالجتماعات -
 

 :عدداً من أهداف اإلدارة اإللكترونية منها ) م2004( كتوعةويذكر 
 .رفع مستوى األداء-
فمع توفر المعلومات بشكلها الرقمي تتقلص األعمال الورقية وتعبئة البيانات  ,إلجراءات اإلدارية اتقليص -

 .يدوياً 
 .االستخدام األمثل للطاقات البشرية -

لمتبادلة التى اعيد استخدامها ستكون مرتفعة وسيغيب القلق من فالثقة بصحة البيانات ا, زيادة دقة البيانات 
 .)493-491ص(عدم دقة المعلومات أو االخطاء الناجمة عن اإلدخال اليدوي 

يمكن القول بأن تطبيق تقنيات اإلدارة اإللكترونية يحقق العديد من األهداف من , وخالصة لما ورد اعاله 
, وبالتالي تؤدي الى تطوير العمل االداري,لحديثة والشبكات اإللكترونية استخدام التقنيات الرقمية ا: أهمها 

وتقديم الخدمات في زمن قياسي وبأقل جهد ممكن , ورفع كفاءة وانتاجية اإلداريين والعاملين بالمؤسسات 
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د اقتصا( حيث أن تقنية االتصاالت والمعلومات أصبحت تمثل الركيزة األساسية القتصاد المجتمع الحديث ,
 ).المعرفة 

  :أهمية اإلدارة اإللكترونية
ان لإلدارة األلكترونية أهمية سواء بالنسبة للمنظمات او على المستوى القومي ، ) م2004(يشير غنيم 

 :وتكمن أهمية اإلدارة اإللكترونية فيما يأتى
 .انخفاض تكالف االنتاج وزيادة ربحية المنظمة-
 .الحكوميةتحسين مستوى اداء المنظمات -
 .تالفي مخاطر التعامل الورقي-
 .زيادة الصادرات وتدعيم االقتصاد الوطنى-
 ).43ص.(ايجاد فرص جديدة للعمل الحر، واالستفادة من الفرص المتاحة في اشواق التكنولوجيا المتقدمة-

جيا المعلومات تتطور بمعدالت سريعة وأن تكنول) Turban&others,2008(يؤكد توربان واخرون 
تؤدي ,ومن المتوقع ان تزداد تلك التغيرات في المستقبل مما يسمح بتطبيقات تكنولوجية جديدة وشاملة ,

 ) .p554(بالتالي الى تطوير كفاءة المنظمات وزيادة فعاليتها 

ان بوسع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ان ) Seresht & others,2008(ويرى سيرشت واخرون 
 .رافي وبأقل التكاليف الممكنة غالرئيسية للمجتمع بأسره بغض النظر عن الموقع الجتيسر توفير الخدمات 

حيث يرى أن للتكنولوجيا دور مهم في تحسين االنتاجية والكفاءة في ) Wigand,1995(ويؤيده ويجاند 
 ). p2(عالوة على ذلك تسهل تلك التقنية االتصال بين وحدات المنظمة المتباعدة جغرافيا ,المنظمات 

الرقمية تمكن من إحداث طفرة في العمليات يستحيل ان  الى ان نظم المعلومات )م 2005(وأشار توفيق 
  ).122ص(  تقع في ظل النظم الورقية

 :اإلدارة اإللكترونيةعناصر 
 :اإلدارة اإللكترونية يتطلب عدة عناصر وهي كالتالي الى أن تطبيق ) م2008(يشير السالمي والسليطى 

 .األجهزة والمعدات -1

 .البرمجيات بمختلف أنواعها -2

 .االتصاالت -3

 .نظم المعلومات -4

 ).41ص(الكوادر البشرية -5

 :أن اإلدارة اإللكترونية تتكون من ثالثة عناصر ) م2004(ويرى ياسين 

 ) : Hardware(عتاد الحاسوب -1



29 
 

 .وملحقاته ويتمثل العتاد في المكونات المادية للحاسوب ونظمه وشبكاته

برامج البريد :وهى تعنى الشق الذهني من نظم وشبكات الحاسوب مثل ):Software(البرمجيات -2
  Databasesقواعد البيانات, وني رااللكت

 .أدوات تدقيق البرمجة,مترجمات لغات البرمجة ,نظم إدارة الشبكة ,البرامج المحاسبية 

 ): Communication Network(شبكة االتصاالت -3

االكسترانت ,  Intranetالممتدة عبر نسيج اتصالي لشبكات االنترانت اإللكترونية هي الوصالت 
Extranet 

 .التى تمثل شبكة القيمة للمنظمة وإلدارتها اإللكترونية   Internetوشبكة االنترنت 

 ) :Knowledge Workers(صناع المعرفة -4

والمديرون   Digital Leadershipsويتكون من القيادات الرقمية , ويقع في قلب هذه المكونات 
 ). 25-23ص(ورأس المال الفكرى في المنظمة , والمحللون للموارد المعرفية 

 )1(شكل رقم 

 عناصر اإلدارة اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)24ص,م 2005(ياسن :المصدر 

 :اإلدارة اإللكترونية وظائف

صناع 
 المعرفة
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لقد أدى التطور الهائل في العصر الحالي عصر الثروة التقنية الى حدوث تغيرات واضحة في الوظائف 
 التقليدية لإلدارة تحولت الى وظائف إلكترونية ؛ من أجل االستخدام األمثل للوقت والمال والجهد والطاقات 

 تغير في العملية اإلدارية معاصرة ساهمت في إحداث أن تكنولوجيا المعلومات ال)م2005(ويذكر إدريس 

 الهياكل التنظيمية ، تصميم التقليدية ،وأصبحت اإلدارة الحديثة تعتمد على نظم المعلومات في التخطيط وفي
 ).207ص(فرق العمل الجماعي ،وتحقيق التنسيق والرقابة عن بعد وإدارة 

 :كترونيلخطيط اإلالت: اوالً 

 على التركيز بصفة أساسية على استخدام التخطيط  كتروني ويعتمدلأن التخطيط اإل) م2004(يرى غنيم 

 كترونية لتتم القرارات التي تستخدم النظم اإلاالستراتيجي والسعي نحو تحقيق األهداف اإلستراتيجية ،حيث 

كتروني أيضاً في لفي تخطيط أعمالها بالشمولية لخدمة مختلف أقسام المنظمة وإدارتها ،ويعتمد التخطيط اإل
كترونية على أستخدام نظم جديدة للمعرفة كنظم دعم القرار، والنظم الخبيرة ، ونظم الشبكات لاإلالثروة ظل 

 ). 59-57ص ص (العمل نظم وإجراءات االصطناعية ،كما يعتمد أيضاً على تبسيط العصبية 

إلى أن ) م2004(يدي ،حيث أشار نجم وبطبيعة الحال يختلف التخطيط اإللكتروني تماماً عن التخطيط التقل
 :دي وهي كالتالي يهناك اختالفات أساسية بين التخطيط اإللكتروني والتخطيط التقل

التخطيط اإللكتروني عملية ديناميكية في اتجاه األهداف الواسعة والمرنة واآلنية وقصيرة األمد وقابلة -1
األهداف من أجل تنفيذها في السنة القادمة وعادة للتطوير المستمر ،بعكس التخطيط التقليدي الذي يحدد 
 .مايكون تغير األهداف يؤثر سلباً على كفاءة التخطيط 

استمرارية على كل شئ في الشركة بما فيها التخطيط مما أن المعلومات الرقمية دائمة التدفق تضفي -2
 .مني المنقطع إلى التخطيط المستمريحوله من التخطيط الز

بينما التخطيط كتروني هو تخطيط أفقي في إطاره العام بشكل بين اإلدارة والعاملين ،التخطيط اإلل-3
 التقليدي 

أسفل حيث أن فكرة تقسيم العمل اإلداري التقليدية بين إدارة  تخطيط –كان في جوهره تخطيط أعلى 
 وعمال 

 .)237-236ص ص (الخط األمامي ينفذون 

 

 

 :التنظيم اإللكتروني:ثانياً 
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أن التنظيم اإللكتروني هو اإلطار الفضفاض لتوزيع واسع للسلطة والمهام والعالقات ) م2004(يرى نجم 
أجل إنجاز الهدف المشترك ألطراف التنظيم ،فمع من األفقية التي يحقق التنسيق اآلني وكل مكان  -الشبكية

ة إلى منظمة التركيز االنترنت يتم التحول من منظمة التركيز على الهياكل والخصائص التنظيمية الرسمي
 ).251-250ص ص (على الهدف الواحد المتقاسم 

اء تغيرات في مستويات رأن التنظيم اإللكتروني للمنظمات المعاصرة يعتمد على إج) م2004(غنيم ويذكر
كما يتطلب أيضاً إحداث وشكل الهياكل التنظيمية ،فيتم تحويلها من الشكل الطويل إلى الشكل المفرطح ،

ها ، يالقضاء علوارية التقليدية دمات اإليلمواجهة كل مشكالت التنظ ؛تغيرات في الهياكل التنظيمية نفسها 
عادة توزيع االختصاصات ،أو استبعاد بعض الوحدات اإلدارية إمن خالل تجميع الوظائف ، أو ويتم ذلك 

الجديدة ، كما يتطلب التنظيم اإلداري للمنظمات بعض الوحدات التنظيمية من التنظيم ،واستحداث 
المعاصرة أن يتضمن العديد من الوحدات اإلدارية الجديدة ، والتى يتمثل أهمها بصفة أساسية في الوحدات 

 :التالية 
 .إدارة قواعد البيانات والمعلومات والمعرفة إلكترونياً )1
 .إدارة الدعم التقني للمستفيد )2
 ).61-60ص ص (العمالء إاكترونياً إدارة عالقات )3

بان هناك نغيرات تتوافق مع اعادة التنظيم للمنظمات والمؤسسات في ظل الشبكة ) م2004(ويضيف نجم 
 :وثورة االتصاالت والمعلومات، وهي كمايلي) اإلنترنت(العالمية 

بكونه تنظيماً مرناً لالتصال حيث يتسم التنظيم الشبكى : التنظيم الشبكى مقابل اشكال التنظيم التقليدي-1
 .والتعاون بين االفراد

 .تحقق االنترنت التشبيك الفائق والواسع بين جميع العاملين عن طريق الشبكة الداخلية -2
مع شبكات االعمال واالنترنت اصبح باالمكان تحقيق نمط جديد من الشركات وهى الشركات -3

 ).251ص.(رنت في تبادل اليانات اإللكترونيةاالفتراضية التى قامت على توظيف مزايا االنت
 

 :التوجيه اإللكتروني : ثالثاً 

إلى أن التوجيه اإللكتروني بالمنظمات المعاصرة يعتمد على وجود القيادات ) م2004(يشير غنيم 
والعمل على تحقيقها ،كما يعتمد أيضاً وجود  اإللكترونية والتى تسعى إلى تفعيل دور األهداف الديناميكية

مع األفراد اآلخرين ، والقدرة على تحفيزهم وتعاونهم قيادات قادرة على التعامل الفعال بطريقة إلكترونية 
؛إلنجاز األعمال المطلوبة كما يعتمد التطبيق الكفء للتوجية اإللكتروني على استخدام شبكات االتصاالت 

 ).73-71ص(كل عمليات التوجية من خاللها  بحيث يتم إنجاز وتنفيذالمتقدمة كشبكة اإلنترنت اإللكترونية 

اإللكتروني مطلوب فالقائد  أن قيادة الذات هي األكثر بروزاً في اإلدارة اإللكترونية ،) م2004(ويؤكد نجم 
وقواعد خاصة للحاالت ،مما يجعله بحاجة إلى تطوير اتجاهات منه أن يتخذ قرارات سريعة وفورية 

 : ولهذا فإن قادة الذات يتسمون بعدة خصائص منا .االستجابه تساعده على سرعة المختلفة التي 

 .القدرة على تحفيز أنفسهم وإبقاء التركيز على انجاز المهام -1
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 .فهم المنظمة ومساهماتها من أجل حل المشكالت-2
 .الرغبة في المبادرة من أجل حل المشكالت -3
 .المتغيرة للبيئة البراعة ،المهارة،والمرونة في التكيف -4
 ).268-267ص ص (المسئولية عن مساراتهم المهنية وأنشطتهم وتطورهم -5

 :بعض المهارات األساسية التى يجب أن تتوفر في القيادة اإللكترونية )م2004(كما أورد غنيم 
مثل تقنية المعلومات في الحاسبات اآللية وشبكات االتصاالت :مهارات المعارف اإللكترونية  -1

 .نية والبرمجيات الخاصة بها والتعامل الجيد معهااإللكترو
حيث يتطلب هذا األمر ضرورة تأسيس عالقات عمل جديدة من :  مهارات االتصال الفعال مع االخرين -2

 .خالل استخدام جميع أنواع االتصاالت سواء كانت مكتوبة أو شفهية
بالمنظمة نحو العمل الجماعي وهي تتضمن مهارات تحفيز األفراد اآلخرين : رات إدارية امه -3

 ).73ص(باإلضافة الى مهارات التخطيط والتنظيم والمتابعة والرقابة ,والتعاون
متابعة كل جديد في حقل التقنيات  في هذا العصر والمديرين عالوة على ذلك ،يتأكد على القيادين

اإللكترونية وأن يتحلوا بثقافة اإلبداع واألنفتاح والمرونة والتي تعد من ضروريات هذا العصر ؛ لكي 
لتطوير أداء  ن إمكاناتهورة الرقمية واألستفادة مثيتمكنوا من التخطيط السليم والجيد للدخول إلى عصر ال

 .المنظمات ورفع كفاءتها اإلنتاجية 

 :نية روالرقابة اإللكت

إلى أن الرقابة اإللكترونية أكثر اقتراباً من الرقابة القائمة على الثقة بدالً من الرقابة ) م2004( نجميشير 
وهذا يفسر االتجاه المتزايد نحو التأكيد على الثقة  ,التقليدية القائمة على العالقات والمساءلة الرسمية 

وهذا مايحول الرقابة كرصيد إلى الرقابة كعملية ,والوالء اإللكتروني بين العاملين واإلدارة  اإللكترونية
 :نية منهارووهناك العديد من المزايا للرقابة اإللكت,وتدفق مستمر 

 .أنها تحقق الرقابة المستمرة بدالً من الرقابة الدروية -1
فهي تحقق , بدالً من الرقابة القائمة على الماضي تحقيق الرقابة بالوقت الحقيقي وفى اآلن الحقيقي -2

 .الرقابة بالنقرات بدالً من الرقابة بالتقارير
فالشئ يتفاقم داخل المنظمة دون معرفته اوالً وهذا :من المفاجآت الداخلية في الرقابة الحد االدنى -3

 .ممايقلص الى الحد االدنى المفاجآت الداخلية
وهذا مما يقلل من الجهد اإلداري , تطلب بل وتحفز العالقات القائمة على الثقة إن الرقابة اإللكترونية ت-4

 .المطلوب في الرقابة 

إن الرقابة اإللكترونية تقلص مع الوقت من اهمية الرقابة القائمة عل المدخالت او العمليات او االنشطة -5
 .النتائجفهي إذن أقرب الى الرقابة ب,لصالح التأكيد المتزايد على النتائج 

أن الرقابة اإللكترونية تساعد على انخراط الجميع في معرفة ماذا يوجد في المنظمة الى حد كبير؛ من -6
 .)277-247ص(.اجل تحقيق مستلزمات الرقابة والحد من المفاجآت وألزمات في المنظمة

 :مميزات اإلدارة اإللكترونية
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 :الرقمية منها مميزات أخرى لإلدارة اإللكترونية  )م2005(يرى العالق 
تتميز اإلدارة اإللكترونية بأنها األسلوب األكثر فعالية وكفاءة لتسيير العمل االفتراضي من حيث -1

 .التخطيط والتنفيذ والرقابة 
األمثل  تتميز اإلدارة اإللكترونية بخاصية القدرة على تحسين الفعالية التشغيلية من خالل االستثمار-2

 .ألرقى التقنيات المتاحة والعقول الرقمية المدربة والخبيرة 
القدرة على تحقيق أعلى درجات السرعة ورشاقة الحركة والمرونة العالية التى تتجسد بتوفير أي شئ -3

 .وفي أي وقت ومكان وبأي طريقة
 .ندية والتنافسية بين العاملين تمتلك اإلدارة اإللكترونية ثقافة راسخة تقوم على شفافية المعلومات وال-4
تتميز أيضاً بقدرتها على تقليص التكاليف وتعزيز األداء وتحسين مستويات جودة الخدمات المقدمة -5
 ).21-20ص(

بأنها إدارة موارد معلوماتية تعتمد على اإلنترنت ) م2004(اإلدارة اإللكترونية كما أشارنجم  كما تتميز
يد وإخفاء األشياء ومايرتبط بها الى الحد الذي أصبح رأس المال وشبكات األعمال تميل الى تجر

الفكري هو العامل األكثر فاعلية في تحقيق أهدافها واألكثر كفاية في استخدام  -المعرفي –المعلوماتي 
في حين تتميز اإلدارة التقليدية بأنها إدارة أشياء أي موارد مادية تخفي خلفها كل مايتعلق , مواردها 

الفكري إال  –االجتماعي –لومات إلى الحد الذي لم يكن باإلمكان الحديث عن رأس المال المعلوماتي بالمع
 ).126ص(في أضيق الحدود

 )2(شكل   .يوضح هذا الفرق) 2(والشكل رقم 

 اإلدارة اإللكترونية ونطاق المعلومات المتزايد

 

 نطاق االشياء                                                                                 نطاق المعلومات

 

 

 الماضي                                                                           المستقبل     

 التطور نحو اإلدارة اإللكترونية                                   

 ).126ص , م 2004(نجم : المصدر 

زايا والتي ال حصر لها من توفير ترى الباحثة ان لإلدارة اإللكترونية العديد من الم, وفي ضوء ماتقدم
 للوقت 

 ممايحتم على, والتأكيد على مبدأ الشفافية في كافة المعامالت , وتحسين األداء والخدمات , والجهد والمال 

 االدارة التقليدية

 

االدارة اإللكترونية                                                                  
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؛ لالستفادة من تلك ذ بها وتطبيقها في أسرع وقت ممكنالمؤسسات والمنظمات العامة والخاصة األخ 
 .التكنولوجية المتسارعة في القرن الحادي والعشرين ومواكبة التطورات , المزايا 

ومن أبرز سماته ومتطلباته توظيف التقنية , فالعصر الحالي هو عصر التحول الى المجتمع المعلوماتي 
واالعتماد المتزايد على المعلومات في األداء والخدمة واالنتاج , المعلوماتية في مختلف جوانب الحياة 

وايجاد جيل مدرك لكل التغيرات والتطورات التى , اف الدول المتقدمة صالمجتمعات الى موذلك لنقل تلك ,
 .يشهدها العالم 
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 :المبحث الثاني 

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظمات 

 :تمهيد 

التكنولوجيا اب واستغالل إن المنظمات في العصر الرقمى بحاجة الى مواكبة هذا العصر وحسن استيع
سخيرها لصالح ذلك يعتمد على وجود اإلدارة الجيدة التى تحسن التعامل مع تلك التقنيات وت نولك ,الحديثة

مع الحرص ,وتأهيل الكوادر البشرية بكفاءة عالية ,ة للتحول المطلوب يوعمل خطط إستراتيج ,منظماتها
 .المنظماتعلى ضرورة نشر وتعميم الثقافة الرقمية بين العاملين بتلك 

أن استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت أصبح من الضروريات في عالم ) هـ1421(ويرى قوتة ودياب 
 ).396ص(وذلك لسهولة توفر شبكات االتصال الحديثة  ية ؛رداإلوا, اليوم وبالذات في االعمال التجارية 

االنترنت أحدثت ثورة في  أن شبكة) Liautaud & Hammond ,2001(ويؤكد كالً من لناتد وهاموند 
مما يستوجب عليها اإلسراع في مواجهة التغيرات , وأضافت للمنظمات قيمة تنافسية , العالم اليوم 

 ).pp1-2(واالستفادة من التقنيات الحديثة باعتبارها مطلباً أساسياً لنجاح تلك المنظمات 

مجال التقنية أن االستفادة من التقنيات الرقمية كما تشير التجارب السابقة لكثير من الدول التى لها السبق في 
يتطلب ذلك توفر عدة متطلبات لنجاح تطبيقها , الحديثة وتطبيقاتها وتبنيها في االعما ل اإلدارية بمؤسساتها 

ومن ذلك وجود قيادات إدارية واعية قادرة على مواكبة التطورات المختلفة في بيئة العمل التى تفرضها , 
 .ومواجهة تحدياتها المختلفة, مية الرقهذه التقنيات 

 :دواعي التحول نحو تبنى نموذج اإلدارة اإللكترونية
هناك الكثير من المبررات التى جعلت كثير من الدول والمنظمات تتسارع في تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

التحول نحو اإلدارة  حيث بين أهم العوامل التى ساهمت في) م2003(منها ماذكره العواملة , في اداراتها 
 :اإللكترونية وهي كما يلي

حيث أدى ذلك الى إظهار مزايا نسبية عديدة  تسارع التقدم التكنولوجي والثورة المعرفية المرتبطة به-1
 .لتطبيقاتها العملية في مختلف مجاالت الحياة االنسانية 

 .توجيهات العولمة وترابط المجتمعات االنسانية-2

فإنتشار مفهوم واساليب اإلدارة اإللكترونية وتطبيقه , والتكيف مع متطلبات البيئة المحيطة االستجابة -3
في كثير من المنظمات والمجتمعات يحتم على كل دولة اللحاق بركب التطور تجنباً الحتماالت العزلة 

 )276-266ص(والتخلف عن مواكبة عصر السرعة والمعلوماتية 

 :أن اهم مسوغات تبني اإلدارة اإللكترونية مايلي ) م2005(في حين يرى العالق 
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 .زيادة وعي المواطنين نتيجة تحسن المستويات التعليمية والمعيشية وزيادة عدد السكان-1

ان استخدام الكثير من المؤسسسات الحكومية اساليب عمل قديمة وتقليدية يترتب عليه تعقيد أداء االعمال -2
 .وصعوبة في انجازاها 

البيروقراطية اسلوب عمل في الدوائر الحكومية وكثرة اإلجراءات الواجب المرور بها إلنجاز  اعتماد-3
 .المعامالت 

تناقص الدعم المادي وترهل هياكلها التنظيمية :معاناة المنظمات غير الربحية من مشكالت مشتركة مثل -4
   ).36ص(اليها  وتكاليف التشغيلية بسبب اتساع الرقعة الجغرافية التى تقدم خدماتها,

سواء على من المبررات التى دعت الدول للبحث عن أفضل الطرق للتكيف  عدداً ) م2002(ويضيف جبر 
 :منها , مستوى الهياكل التنظيمية او االدوار او الممارسات لمواجهة الوقائع العالمية التمجددة 

 .اإلنترنت كشبكة عالمية جعلت العالم قرية صغيرة متجانسة -1

العالمية للحصول لتحسين خدماتها لترتقي نحو المستويات , للعديد من الدول العولمة حيث اعتبرت دافعاً -2
 .وإلرضاء المواطن من ناحية اخرى , على شهادة الجودة العالمية لخدماتها من ناحية 

دول نحو حيث دفع هذا التوجه العالمي العديد من ال, تزايد شح الموارد واالتجاه نحو الخصخصة -3
 ).175ص(خصخصة بعض خدماتها

وتتفق الباحثة مع األراء السابقة في أن هذه المبرارت جميعها كانت دافعاً ضرورياً للمؤسسات لتبني 
كالقيود ,نموذج اإلدارة اإللكترونية لكي يتسنى لها التخلص من كل القيود المكبلة لكل تغيير وتجديد 

 .والمركزية المتبعة داخل إداراتها , المملة واالجراءات الروتينية , البيروقراطية 

 :مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

يضيف السالمي , أصبحت اإلدارة اإللكترونية تطبق في العديد من المجاالت في المنظمات على اختالفها 
التكنولوجيا بأن تأثير تكنولوجيا المعلومات على المنظمات والمجتمعات يزداد بتطور ) م2008(والسليطى 
 ).217ص(وانتشارها 

بأن ) م2005(كما يؤكد ياسين .فالتعاون والترابط بين اإلنسان واآلله ينمو بسرعة ليشمل معظم النشاطات 
تكنولوجيا المعلومات غيرت كل شئ في حياة اإلنسان واألعمال حتى أصبح من غير الممكن تصور وجود 

من دون وجود أدوات وتقنيات الحاسوب واالتصاالت  أي نشاط وظيفي إنساني او اي عمل جماعي منظم
 ).29ص (

طريقا ً واسعاً )  Seresht& others(وفي الواقع تعد تقنية المعلومات كما أشار سيرشت وأخرون 
فاليوم تعتبر تقنية المعلومات جزء ال يتجزء , يوصل إلى مجاالت ناشئة حديثة للقدرات واإلبداعات التقنية 

بما يدفع جميع الدول الى السعي نحو تحديد أنسب , تصادية واالجتماعية والثقافية من السياسات االق
 .(p1)االستراتيجيات التي تالئم األنواع الجديدة من االبتكارات التقنية 
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تجد الباحثة ان التقنية الحديثة أصبحت تعد من الدعائم األساسية ألي تطور وتقدم , وتأسيساً على ماسبق 
, كما أتاحت إمكانيات وقدرات غير محدودة في مختلف ميادين ومجاالت الحياة االنسانية  ,في المجتمعات 

 .وغير ذلك , والصحي , والتجاري  , والتعليميى , كالمجال االقتصادي 

 :اإلدارة اإللكترونية خطوات تطبيق 

, االهداف المرجوة التحول الى اإلدارة اإللكترونية يحتاج الى عدة مراحل كي تتم العملية بشكل يحقق 
وحتى تتمكن كافة المنظمات والمؤسسات من االستفادة القصوى من التقنية الحديثة واستثمارها االستشثمار 

تتعامل بكافة وسائل التقنية الحديثة في انجاز , وتحويل تلك المنظمات الى منظمات رقمية , األفضل 
 .معامالته وإجراءاتها اإلدارية 

وهي ) م2008(وضحها السالمي والسليطي , اإلدارة اإللكترونية في المنظمات وهناك خطوات لتطبيق 
 :كالتالي 

 :إعداد الدراسة األولية -1
؛ متخصصين في اإلدارة والمعلوماتيةوإلعداد هذه الدراسة البد من تشكيل فريق عمل يضم بعضويته 

وجعل اإلدارة العليا على , المختلفةمعلومات وتحديد البدائل لغرض معرفة واقع حال اإلدارة من تقنيات ال
 .بينه من كل النواحي المالية والفنية والبشرية 

 :وضع خطة التنفيذ -2
البد من إعداد , اإلدارة اإللكترونية في المؤسسة عند إقرار توصية الفريق من قبل اإلدارة العليا في تطبيق

 .خطة متكاملة ومفصلة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ 
 :المصادر تحديد -3

ومن هذه المصادر الكوادر البشرية التى تحتاجها الخطة لغرض ,التى تدعم الخطة بشكل محدد وواضح 
ويعنى هذا تحديد البنية التحتية لتطبيق اإلدارة , والبرمجيات المطلوبة , واألجهزة والمعدات , التنفيذ 

 .اإللكترونية في هذه اإلدارة أو المؤسسة 
 :تحديد المسؤولية -4

البد من تحديد الجهات التى سوف تقوم بتنفيذها وتمويلها بشكل واضح ضمن الوقت , عند تنفيذ الخطة
 .المحدد في الخطة والكلف المرصودة إليها

 :متابعة التقدم التقنى -5
لذلك البد من متابعة كل مايستجد في المجال , نظراً للتطور السريع في مجال تقنيات المعلومات اإلدارية 

 ).  65-64ص(التقني من اتصاالت وأجهزة وبرمجيات وغيرها من العناصر التي لها عالقة بهذا المجال 
 .يوضح هذه الخطوات) 3(وشكل 

 

)3(شكل رقم   

.نية خطوات تطبيق اإلدارة اإللكترو  
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).66ص, م2008(السالمي والسليطى : المصدر   

 

إلى ان االنتقال الى البيئة اإللكترونية (Lauden& Laudon,1998 ) الدن والدن  ويشير كالً من
 :يتطلب من المنظمات القيام بعدة خطوات أهمها

وتقيمها ,والتقنيات المتوافرة لديها دراسة الواقع الحالي للمنظمة من اإلدارة والعاملين واألساليب المتبعة -1
.ثم يتم بناءاً على ذلك تحديد اولويات التطوير, وتحديد نقاط القوة والضعف   

 .البد أن تحتوي الخطة على تحليل دقيق لكيفية إسهام التقنية الحديثة في تحقيق أهداف المؤسسة -2

وتوضيح أهداف التغيير ,اليومية للمنظمةتحديد كيف تدعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعمليات -3
 .ودوافعه للعاملين وتدريبهم

 p349).(  المنظمةتحديد مدى النجاح في إنجاز خطة إدخال التقنية الى -4

تؤكد الباحثة على ضرورة التركيز على رسم خطط إستراتيجية وترجمتها الى واقع , ومن هذا المنطلق 
وسهولة االنتقال من البيئة , المناخ المالئم للعمل االلكتروني  ووضع اليات تطبيقية ؛ لتهيئة, ملموس 

 الدراسة األولية 

 القرار
 ال تحتاج

 إلى إدارة
وجود تكنولوجيا  توقف 

 وتحتاج إلى تطوير 

اإلدارة تحتاج إلى 
 اإللكترونية 

تحديد  وضع خطة 
 المصادر

تحديد 
 المسؤولية

متابعة التقدم 
 التكنولوجي 

اإللكترونيةاإلدارة   



39 
 

وبالتالي الدخول بثبات في , التقليدية الى النمط االلكتروني ؛ لضمان نجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
 .اإلدارة اإللكترونية عصر المعلومات و

 متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية :

ويؤكد هذا . اإللكترونية مرتبط بضرورة توفير مجموعة من المتطلبات الالزمة لهاإلدارة إن نجاح مشروع 
  (Hardware)  والمادية ويرى ضرورة توفير جملة من المستلزمات البشرية) م2002(الرأي الطائي 

 ).156ص (  ( Software) والبرمجيات (Orgware) والتنظيمية

اإللكترونية في تحقيق أهدافها ال يمكن بلوغه من خالل بأن نجاح اإلدارة ) م2005(ويضيف العالق 
 ).33ص(وإنما يستلزم األمر إرادة سياسية مؤكدة من اعلى المستويات , التمنيات 

على أن الوصول الى توفير متطلبات اإلدارة اإللكترونية ال يمكن أن يتحقق إال من ) م2005(وأكد ياسين 
 ).238ص(إلعادة هندسة عمليات وأعمال المنظمة متكامل وشامل خالل برنامج استراتيجي 

 :فيمايلي ) م2004(أوردها غنيم , وهناك مجموعة من المتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

 .متطلبات تقنيات المعلومات واالتصاالت اإللكترونية -1

 .المتطلبات المالية -2

 .المتطلبات التشريعية -3

 ).343ص(أعمال ومعامالت اإلدارة اإللكترونية متطلبات تأمين وحماية -4

 :ويمكن تناول تلك المتطلبات بشئ من االيضاح كما يلي 

 :المتطلبات اإلدارية : أوالً 

اإلدارة اإللكترونية ؛ لكي تحقق للمنظمات األهداف المبتغاة منها الى إدارة جيدة تساند التطوير تحتاج 
 .ومستحدث في األساليب اإلدارية وتأخذ بكل جديد , والتغيير وتدعمه 

كنولوجيا الى ضرورة وجود قيادات إدارية إلكترونية تتعامل بكفاءة وفعالية مع ت) م2005(يشير ياسين 
وصنع المعرفة , مع قدرتها على االبتكار وإعادة هندسة الثقافة التنظيمية ,المعلومات واالتصاالت

 ).238ص(

ظمات التخلص من اإلجراءات البيروقراطية ندارات في الميتوجب على كل اإل, باإلضافة الى ذلك
 .والروتينية المملة والمعيقة لكل تطور وتجديد في األساليب المتبعة في المنظمات 
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فف سيط إجراءات وخطوات العمل مما يخحيث يرى ضرورة تطوير وتب) م2006(ويؤكد ذلك الصيرفي 
بين  جراءات الحكومية بما يكفل سهولة ومرونة التعاملوالربط بين كافة الخدمات واإل, األعباء اإلدارية

 ).72ص(الجهات والوزارات المختلفة 

أفقية ,ومرنة أن اإلدارة اإللكترونية تتطلب وجود بنية تنظيمية حديثة ) م2005(كما يضيف ياسين 
وثقافة تنظيمية ,وقبل ذلك بنية شبكية تستند الى قاعدة تقنية ومعلوماتية متطورة , وعمودية باتصاالتها

 ).238-237ص(والريادة في االداء وإنجاز االعمال بكفاءة عالية , تتمحور حول قيمة االبتكار والمبادرة 

الت  على توعية االفراد بجدوى أهمية تطبيق اعمال ومعامالى ضرورة العمل ) م2004(ير غنيم ويش
باعتبار , جنباً الى جنب مع القطاع الحكوميكذلك تأكيد وتفعيل دور القطاع الخاص , اإلدارة اإللكترونية 

 ).345-344ص(انه يمثل قوة دافعة لنجاح تطبيقات اإلدارة اإللكترونية 

 :مجموعة من المتطلبات التنظيمية من اهمها مايلي ) م2006(ويضيف الصيرفي 

 .كل عملية او وضيفة في تحقيق االهداف المطلوبة  تحديد درجة مساهمة-1

استيعاب العمليات غير الضرورية بهدف تبسيط النظام وجعله متمشياً مع متطلبات التحول لألعمال -2
 .اإللكترونية

 .إضافة العمليات الالزمة لتدعيم عملية التحول الى االعمال اإللكترونية -3

 ).200ص(للنظام وتحديد مدى قدرته على تحقيق األهداف المرجوة منه القدر الكافي من المرونة توفير-4

 المتطلبات التقنية : ثانياً 

كما يمكنه أن يحقق نتائج , اإلدارة اإللكترونية أسلوب إداري حديث يهدف الى تطوير اداء المنظمات  تعد
الحديث يتطلب توفير البنى لكن هذا االسلوب , كبيرة على المستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسة 

 .التحتية المالئمة ؛ إلقامة مشروع اإلدارة اإللكترونية 

حيث يرى ضرورة إعادة النظر في البنية األساسية لألجهزة ) م2003(لعواملة وتتفق الباحثة مع ماذكره ا
 ).200ص(اإللكترونية والمعدات والبرمجيات ؛ لغرض تحديثها كي يستجيب للتغير المنشود لتقديم الخدمة 

نية وومن المهم اإلشارة في هذا الجانب الى ضرورة ارتباط  اإلدارة اإللكترونية بجميع األنظمة اإللكتر
ح تطبيقات نها تعد من العناصر المهمة والضرورية لنجاوشبكات االتصاالت والمعلومات ؛ أل الحديثة

 .اإلدارة اإللكترونية 

حيث أكد على ضرورة ارتباط اإلدارة اإللكترونية بجميع أنماط ) م2005(ويؤيد هذا الرأي ياسين 
كما تتنوع , فالتكنولوجيا الرقمية تتطور بسرعة عالية , التكنولوجيا الرقمية من وسائط وشبكات وأدوات 

 األكشاكعمال بخدمات مما يضع خيارات دائمة ومفتوحة أمام اإلدارة مثل ربط بعض أنشطة األ, أنماطها 
خدمات الهاتف الخلوى المتكاملة مع االنترنت وتقنياتها مثل خدمات الرسائل , التلفاز التفاعلي , التفاعلية 
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)SMS (, وبرتوكول االتصال باالنترنت)WAP ( , واستخدام أدوات , والوسائط المعلوماتية االخرى
 ).235ص(اإلكسترانت , واالنترانت , ت وتقنيات شبكات االنترن, ونظم تكنولوجيا المعلومات 

لها دور , وشبكة االكسترانت , وشبكة االنترانت , ) شبكة االنترنت(أن الشبكة العنكبوتية وترى الباحثة 
 يلي  ه الشبكات اإللكترونية فيماويمكن حصر أهم هذ, منظمات رقمية  ونقلها إلى, بارز في تقدم المنظمات 

 :اإلنترنت : أوال 

مجموعة من ماليين الحواسيب منتشرة في اآلف " اإلنترنت بأنه عبارة عن ) م2003(قنديلجي يعرف 
, ويمكن لمستخدم هذه الحواسيب استخدام حواسيب أخرى للمشاركة في الملفات , األماكن حول العالم 

 ). 205-204ص " (وذلك بسبب وجود بروتوكوالت تسهل عملية التشارك 

ضرورة االرتباط , كل المنظمات يحتم على  مما, يرها يمتد الى كل المجاالت فشبكة اإلنترنت أصبح تأث
 .بشبكة اإلنترنت واالستفادة من خدماتها 

أن اإلنترنت تمثل جزءاً مهماً من التغير الثقافي العالمي وهي انطالقة كبيرة في ) م 2002(ويذكر الطائي 
ة السرعة لألفراد االرتباط ببعضه مع بعض النظر إذ يمكن من خالل االتصاالت فائق, عالم التكنولوجيا 

كما أصبح بإمكان أي باحث الحصول على مايريد من البيانات ومن مختلف المراجع , عن اماكن تواجدهم 
 ).218-217ص ( ويستطيع إجراء المناقشات مع االخرين حول العالم , العلمية 

 تطبيقات وخدمات اإلنترنت :

وهي كما يلي ) م2002(منها ماأورده قنديلجي والسامرائي , هناك عدة خدمات وتطبيقات لشبكة اإلنترنت   

 : )Electronic Mail(البريد اإللكتروني .1

وتستخدم ألغراض مهنية ووظيفية وشخصية , وهو من أهم و أوسع الخدمات انتشاراً عبر الشبكة العالمية 
 .مختلفة

 : ) Serve List(قوائم النقاش .2

حيث يعقد مستخدمو هذه الخدمة مناقشات , وهو برنامج يعمل على متابعة وصيانة قوائم ومنتديات النقاش 
 .عن طريق استخدام بريدهم اإللكتروني , حول موضوع من الموضوعات 

 ):News Group(المجموعات اإلخبارية .3

بين مئات األلوف من , الموضوعات وهي خدمة لتبادل األخبار واآلراء التى تخص موضوع من 
 .المستخدمين الموزعين في مناطق العالم المختلفة

 :(E. Commerce)التجارة اإللكترونية .4

تتم مختلف أنواع التعامالت التجارية وعقد الصفقات واإلعالن عن مختلف أنواع البضائع والمنتجات  حيث
 .وتسويقها 
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 :لمكتبات الدخول إلى شبكات المعلومات وفهارس ا.5

أصبح من الممكن الدخول على العديد  من شبكات المعلومات البحثية األكاديمية وغير األكاديمية المحوسبة 
كذلك من الممكن الدخول على فهارس المكتبات , وفي مناطق العالم المختلفة , على المستوى اإلقليمي 

 .العالمية الكبرى مثل مكتبة الكونغرس 

 :التعليم عن بعد .6

وهي نمط تعليمي جديد في نظامه وطرائق , ه البعض بالجامعات المفتوحة يالتعليم عن بعد أو كما يسم
ويعتمد على كافة الوسائط والتكنولوجيات التى يتم التعليم من خاللها , تدريسه وأساليب إداراته وبرامجه 

 .عن بعد 

كثر الويب العالمية تعد من أإلى أن شبكة ) Jessup & Valacich,2006(ويشير جيسب وفالسيش 
مناً ذلك ضمت, وهو برنامج تطبيقي يستخدم لوضع وعرض صفحات الويب ,استخدامات اإلنترنت فعالية
كما تعد شبكة الويب , امج التصفح آداه قياسية لإلنترنتحيث أصبحت بر, الرسوم والوسائط المتعدده 

ثابتة لنطاق واسع من , المستخدمين بواجهة بسيطة  التى تزود لإلنترنتة يالعالمية واجهة المستخدم الرسوم
 ).p444(المعلومات المتنوعة 

أن اإلنترنت تقدم للمنظمات ) Linautaud & Hammond,2000(كما يرى كالً من ليناتد وهاموند 
 ).p77(ن جودة الخدمة وتوفير التكلفة وتحقيق مكاسب كبيرة يالعديد من المزايا تتمثل في تحس

 ةوالعلمي ةالمجاالت الدينينترنت العديد من التطبيقات والمزايا في جميع إلا ةأن لشبك مما سبق يتضح
فعن طريق تلك الشبكه يمكن حضور وغير ذلك من المجاالت ، ةوالسياسي ةجتماعيإلوا دبيةألوا ةوالثقافي

خبراتهم وتبادل اآلراء لالستفادة من واالتصال بالباحثين في كافه أنحاء المعمورة ، وندوات علميهمؤتمرات 
كما أن شبكات االتصاالت هذه أدت إلى وجود مايسمى بالجامعه المفتوحه والتعليم عن بعد ،نظرا معهم ،

 .هذه الشبكات من تطبيقات وخدمات فنيه وتقنيه عالية لما تقدمه 

 :اإلنترانت:ثانيا

 بمنظمة معينة والتي تستخدم " الشبكة الخاصة"شبكه اإلنترانت بأنها عبارة عن )م2005(يعرف إدريس 

 ).497ص(تكنولوجيا اإلنترانت ،ويتم تصميمها لمقابلة احتياجات العاملين في المنظمة من المعلومات 

 ام تقنيات االنترنت إلى أن شبكة اإلنترانت تطلق على التطبيق العلمي الستخد)م2006(ويشير الصيرفي 

 بغرض رفع كفاءة العمل اإلداري ،وتحسين آليات مشاركة الموارد  والويب في الشبكة الداخلية للمؤسسة ؛

 ).119ص(والمعلومات ،واالستفادة من تقنيات الحواسيب المشتركة 

 )م2005( باإلضافه إلى ذلك يمكن لشبكة االنترانت أن تحقق للمنظمات عدة مزايا منها ماذكره إدريس

 : وهي كالتالي 
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  .مستوى االتصاالتتحسين -
  .توفير المعلومات في الوقت والمكان المناسبين وفقا الحتياجات العاملين-
 .إعادة تعليم العاملين في المنظمةتدريب و-
 .تعزيز الكفاءة المطلوب تحقيقها في أداء األعمال-
 .)500ص(دعم التفاعالت على المستوى العالمي -

وإنما تعمل من خالل  نترانت التعمل وحدها،إلبأن شبكة ا )م2005(يؤكد ياسين  ،السياق نفسهوفي 
 تكنولوجيا

 )االنترانت واالكسترانت(من شبكتي كسترانت ،والخارجية االاالنترنت وترتبط عادة بشبكة المنظمة 
 تستخدم

العمل باإلدارة اإللكترونية في بيئتها الداخلية وفي لإلنتقال بالمنظمة إلى مستوى  ،تكنولوجيا المعلومات
 إدارة 

 .)69-68ص ص (عالقاته مع بيئتها الخارجيه 
 

 :االكسترانت  :ثالثا

 عن الشبكة التي تربط شبكات اإلنترانت الخاصة "شبكة االكسترانت بأنها عبارة  )م2004(يعرف كتوعة 

األبحاث الذين تجمعهم أعمال مشتركة ،وتؤمن لهم تبادل المعلومات والمشاركة بالشركات والعمالء ومراكز
 )543ص"(إلنترانت المحلية لكل شركة فيها مع الحفاظ على خصوصية ا

 عن شركة المؤسسة الخاصة التي تصمم لتلبية احتياجات الناس من "بأنها عبارة ) م2005(ويعرفها ياسين 

 .)72ص(األخرى الموجودة في بيئة األعمال المعلومات ومتطلبات المنظمات 

 على أن شبكة اإلكسترانت تعد من أروج التقنيات في هذه المرحلة )م2004(ومن ناحية أخرى يؤكد كتوعة 

 من عصر المعلومات ؛لما تقدمه من تقليص في التكاليف والتسهيالت الكبيرة في العمليات اإلدارية والتفاعل 

 ).546-545ص ص (مع المستفيدين 

وتتوجه إلى المستفيدين في البيئه أن شبكة االكسترانت تستند إلى تقنيات اإلنترنت  )م2005(ويرى ياسين 
 .)73ص(الخارجية ولكن ضمن نطاق محدود بنوع العالقة التي تريدها الشركة 

 محليه بأن شبكة االكسترانت أتاحت للشركات أن تشترك في نظمها وشبكاتها ال) م2004(ويضيف داود 
كما أتاح هذا النوع من الشبكات  مع جماعات أو شركات متباعدة جغرافيا وبتكلفه منخفضة للغاية ،

التعامل مع موردي المواد الخام والتعامل مع الموزعين والمستفيدين بشكل متميز ،ولكن ذلك لم للشركات 
 ).82ص(ض المخاطرة بأمن المعلومات فقد كان الثمن بعيكن بغير ثمن 
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 ثالثا: المتطلبات البشرية:

إذ هذا العنصر لن تتمكن المنظمات من تحقيق , يعد العنصر البشري من اهم العناصر في المنظمات 
لذا البد من تأهيل العناصر البشرية تأهيالً , أهدافها حتى وإن امتلكت أضخم المعدات واآلالت واالجهزة 

 .جيداً وعلى مستوى عالي من الكفاءة 

حيث أشار الى ضرورة إعداد الكوادر البشرية الفنية المتخصصة ذات ) م2004(وهذا مايؤكده غنيم 
ويمكن تنفيذ ذلك من خالل , االرتباط بالبنية المعلوماتية ونظم العمل على شبكات االتصاالت اإللكترونية 

الفنية المطلوبة ؛ لتحقيق الكفاءة تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والتى تساعد في إعداد الكوادر البشرية 
 ).345ص(عند تنفيذ تطبيقات اإلدارة اإللكترونية 

 :يلي  فيما) م2005(حددها العالق , وهناك جملة من المتطلبات البشرية 

تحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية من االفراد المؤهلين في نظم المعلومات والبرمجيات والعمل على -1
 .االنترنت 

 .نظم المعلومات والبرمجيات استقطاب أفضل األفراد المؤهلين في مجاالت -2

 .ايجاد نظم فعالية للمحافظة على االفراد وتطويرهم وتحفيزهم -3

لإلفراد من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للتعامل السريع مع  (Empowerment) التمكين اإلداري-4
 ).217ص(المتغيرات في البئية التكنولوجية 

يجاد إل اإلدارة اإللكترونية تنمية وتطوير الموارد البشرية ؛ أن من أهم متطلبات) م2002(يرى جبر  كما
كوارد متخصصة وعلى درجة عالية من المهارات المختلفة والمرتبطة بالبئية األساسية لنظم المعلوات 

 ).200ص(وقواعد البيانات ونظم العمل على شبكة اإلنترنت 

 رابعاً : المتطلبات المالية :

من له ضإلى أموال طائلة ؛ لكي نيعد مشروع اإلدارة اإللكترونية من المشاريع الضخمة والتى تحتاج 
وتوفير األجهزة , من تحسين مستوى البنية التحتية , االستمرار والنجاح وبلوغ األهداف المنشودة 

 .وتدريب العناصر البشرية باستمرار , وتحديثها من وقت آلخر ,واألدوات الالزمة والبرامج األلكترونية 

مشروع اإلدارة اإللكترونية مشروع ضخم وكبير حيث بين أن ) م2006(ذكره الصيرفي  ما ويؤكد ذلك
).76ص(ويحتاج الى أموال كبيرة وطائلة ؛ لذلك البد من توفير التمويل الكافي لهذا المشروع   

ختلف في نوعها وحجمها عن المتطلبات المالية الى ضرورة وجود متطلبات مالية ت) م2004(غنيم ويشير 
).347ص(الالزمة لتطبيق نظم وأساليب اإلدارة التقليدية   
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ضرورة رصد ميزانية مستقلة للمشروع بحيث تكون تحت المراجعة دورياً لغرض ) م2002(ويرى جبر 
).201ص(المستمر له يل ديمومة التمو  

 خامساً : المتطلبات األمنية

الى وجود , حاجة ماسة في ضوء الثورة التقنية وازدياد شبكات االتصاالت والمعلومات لقد أصبحت هناك 
.أساليب وإجراءات أمنية تساعد على حماية المعلومات والبيانات من االختراق   

حيث ذكر بأن التطورات المتسارعة في العالم والتى تؤثر في ) م2005(ويؤيد ذلك كالً من السالمى 
ات المتقدمة المتاحة الرامية الى خرق منظومات الحواسيب بغية السرقة أو تدمير اإلمكانات والتقني

المعلومات مما ادى الى التفكير الجدي؛ لتحديد األساليب واإلجراءات الدفاعية الوقائية لحماية منظومات 
 ).153ص(من أي خرق او تخريب ) اجهزة ومعلومات ( الحواسيب 

حيث , على أهمية تأمين حماية وخصوصية المنظمات واألفراد ) م2004(يؤكد غنيم , وفي نفس السياق 
-350ص(يجب تحديد مجموعة من القواعد التى تحكم خصوصية البيانات والمعلومات وجودتها وتكاملها 

352.( 

أن توفير هذه المتطلبات جميعها ضرورة الغنى عنها ؛ لكي نضمن نجاح , ويمكن القول في ضوء ماسبق
ممايتطلب وجود اإلدارة الجيدة والمدركة ألهمية تبني مثل هذه , دارة اإللكترونية تطبيق مشروع اإل

التقنيات الحديثة والسعي ؛ لمحاولة توفير متطلبات تطبيقها داخل المنظمات والتصدي لكل العقبات التى 
 .تعترض تبنيها

تنمية الوعي الثقافي على أهمية ) Seresht& others,2008(وفي هذا الصدد يؤكد سيرشت واخرون 
لتطبيق تكنولوجيا المعلومات وتعزيز وعي الناس والمسئولين ببنية وأداء ومزايا تبني تكنولوجيا المعلومات 
وتطبيقها وتطوير البنية األساسية الكافية لشبكات العمل واالتصاالت وحث المديريم والموظفين وتدريبهم ؛ 

 ).p9(ة لتحقيق التطبيق الفعال لفدارة اإللكتروني

 تجارب رائدة في تطبيق اإلدارة اإللكترونية:

حيث أن معظم دول العالم  .في العصر التقني تعد المعلومات والمعلوماتية مقياساً من مقاييس التقدم والرقي 
.المتقدم تتسابق فيما بينها لوضع استراتيجيات وخطط دولية لتحول مجتمعها الى مجتمع معلوماتي   

:ألهم تجارب تلك الدول وفيما يلي عرض   

 تجارب أجنبية :

:تجربة اإلدارة اإللكتروينة في الواليات المتحدة االمريكية  
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الى أن تجربة الواليات المتحدة في مجال حوسبة المهام قديمة جداً منذ ) م2008(يشير السالمي والسليطي 
أن وصلت ماوصلت إليه في اختراع الحاسوب في هذا البلد حيث بدأت بحوسبة النشاطات البسيطة الى 

 :آلتيحيث تسعى الى تحقيق ا, المريكية إقامة إدارات إالكترونية موحدة متكاملة إلدارة الدولة ا
 .تقديم الخدمات مباشرة للمواطن -1

االبتعاد عن اإلجراءات المعقدة -2  

.اعتماد الالمركزية في انجاز المعامالت -3  

).371-370ص(اإلدارات اإللكترونية  تقليل كلف العمل التقليدي باستخدام -4  

أن استراتيجية الحكومة اإللكترونية في الواليات المتحدة االمريكية تتضمن عدة ) م2005(كما يذكر ياسين 
:أمور وهي كالتالي   

.تبسيط توزيع الخدمات الى المواطنين -1  

.إزالة البيرواقراطية الحكومية-2  

.الفيدرالية  تبسيط عمل الوكاالت-3  

سريعة تخفيض تكاليف العمل االداري وتحقيق سرعة فائقة في أنشطة الحكومة  وضمان االستجابة ال -4
).276ص(الحتياجات المواطنين  

 تجارب عربية :

:تجربة المملكة االردنية الهاشمية  
الى ان دراسة إلحدى كبريات الشركات االستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات ) م2005(يشير العالق 
ترى أن المملكة األردنية الهاشمية تحتل مرتبة متوسطة من حيث المعدل بين دول العالم , واالتصاالت 

أن تصبح خالل السنوات القليلة  المملكةذات الجاهزية لتبني تطبيقات اإلدارة واألعمال اإللكترونية ،وتأمل 
القادمةمركزاً رئيساً في المنطقة العربية ؛ لتطوير البرمجيات والخدمات األخرى ذات الصلة بتكنولوجيا 
المعلومات وقد اتخذت مجموعة من القرارات التي تمكنها من دخول أسواق تكنولوجيا المعلومات من أوسع 

 :أبوابها ومن أهمها 
 .تعزيز البيئة الرقمية األردنية وتمتينها قوانين عدة من شأنها إصدار تشريعات و-1
 إنشاء وزارة لألتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتوفير قيادات واعدة وذات كفاءة لتيسير أعمالها وتقديم -2

 ).215-210ص ص (الدعم الكامل لها ألداء مهامها 
 هو الوصول إلى كفاءة وشفافية وأداء أفضل أن الهدف العام لديها) م2008(ويضيف السالمي والسليطي 

 للحكومة وموظف الحكومة وتغيير الصورة النمطية السائدة لدى الكثيرين ،كما تتمتع األردن بالعديد من



47 
 

هي وزارة االتصاالت مثل البنية التحتية وتوافر المواد البشرية المؤهلة ،وجهة حكومية المقومات 
 والمعلومات

 ).348-347ص ص (سيقي والداعم لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية التي تقوم بالدور التن
 تجارب خليجية :

 :تجربة اإلمارات العربية المتحدة لإلدارة اإللكترونية 

الحكومة اإللكترونية في دولة اإلمارات العربية المتحدة أن مشروع ) م2008(يذكر السالمي والسليطي 
دبي حيث تسعى إلى جعل مهام إدارته المختلفة محسوبة وصوالً مشروعاً رائداً ومتقدماً وخاصة في إمارة 

إلى تطبيق شامل لإلدارة اإللكترونية الحكومية ،ومن المتوقع أن تنتهي دولة اإلمارات من إنجاز هذا 
االتحادي أو م في إطار المبادرات التي تطلقها اإلمارات سواء على المستوى 2010المشروع بحلول عام 

 ).325-324ص ص ( ارة على مستوى كل إم

 أن حكومة دبي اإللكترونية تسعى إلى توحيد جميع الخدمات الحكومية التي تقدمها ) م2004(ويرى كتوعة 
 الدوائر الحكومية بغية تهيئتها تحت مظلمتها اإللكترونية ،وتعتبر من الحكومات القليلة في العالم التي تنبت 

 ).498ص (مثل هذه المبادرة 

إلى أن دولة اإلمارت العربية المتحدة بصورة عامة وإمارة دبي على وجه ) م2005(ويشير ياسين 
 الخصوص 

تعد مركزاً للتجارة والصناعة في منطقة الشرق األوسط ، كما ترتكز جهود تحويل اقتصاد اإلمارات إلى 
 ).299ص (اقتصاد المعرفة واإلدارة اإللكترونية على بنية تقنية ومعلوماتية متطورة 

تقف على قمة الهرم منفردة حيث احتلت المرتبة األولى عربياً أن اإلمارات ) هـ1424(ًهللا ويذكر الجار
عالمياً ضمن تصنيف هيئة األمم المتحدة لبرامج الحكومة اإللكترونية ،وهي تجربة بحق  21والمرتبة

 ).32ص(تستحق االستفادة منها 

 تجارب محلية :

:السعودية لإلدارة اإللكترونية تجربة المملكة العربية   
حيث أن بنيتها التحتية ،أن المملكة حالياً تخطو خطوات كبيرة ؛لتحسين وتطوير ) م2004(ة ءيرى أبو عبا

) . 12ص (عوامل نجاح الحكومة اإللكترونية إيجاد بنية تحتية متينة من أهم   
كة العربية السعودية وجود بعض األنظمة إلىأن من أهم مايميز الممل) م2008(كما يشير السالمي والسليطي 

ص (مات الحكومة اإللكترونية الذي يعتبر مهماً ألمن معلو .اإللكتروني قيالحديثة منهانظام التصديق والتوث
337.(  

ان ان مايميز الحكومة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية وجود بعض ) م2009(ويرى محمد سمير 
االنظمة الحديثة منها نظام التصديق والتوثيق اإللكتروني الذي يعتبر مهماً ألمن معلومات الحكومة 
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م م بين الحكومة  وبين مجلس الغرف التجارية الصناعية والذي يقد2003وهناك عقد وقع في  اإللكترونية
خدمة التصديق والتوثيق للمنتسبين عن بعد دون الحاجة للذهاب لمكاتب الغرف وقد تم تجهيز النظام وجميع 

 ). 306ص (ماليين مواطن ومقيم  8غرفة تجارية والذي سيخدم اكثر من  20مايلزم إلطالق النظام لـ 

فوائد كثيرة ليس على مستوى الفرد تأسيساً على ماتقدم ، ترى الباحثة أن تطبيقات اإلدارة اإللكترونية لها 
بل على مستوى الحكومات والمؤسسات والمجتمع بشكل عام ، لذا أولت حكومة المملكة العربية السعودية 

بهذا المجال ،حيث أن الكثير من الوزارات والقطاعات فيها بدأت تعتمد بشكل كبير على اهتماماً بالغاً 
 مالتها وتقديم خدماتها ؛ وذلك من أجل زيادة إنتاجية تلك القطاعات ،في إنجاز كافة معاكترونية التقنية اإلل

  .والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة 
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 :المبحث الثالث

 معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظمات

 تمهيد :

إال أن الدول  األساسية للمنظمات للتأقلم مع طبيعة العصر الحالي ،تعتبر التقنية اإللكترونية أحد الموارد 
، حيث أن العربية تواجة مجموعة من القيود والمعوقات التي تعرقل عملية االستثمار الفعال للتقنية الحديثة 

وضعف كثيراً من اإلدارات فيها تعاني من العديد من السلبيات والتي تمثل في كثرة اإلجراءات الروتينية ، 
 .مواكبة المستجدات الحديثة في مجال التقنية التنسيق بين الوحدات اإلدارية ، وعدم 

لضمان الوصول  أن على الدول النامية تبني أسلوباً جديداً للتفكير والقيادة ؛) م2005(في حين يرى براون 
كبرى تحول دون االستفادة  تحديات ياتها باعتبار أن هذه الدول تواجهباألدارة اإللكترونية إلى كامل إمكان

 . )87ص(منها 

  :المعوقات اإلدارية : أوالً 

بعض األساليب اإلدارية التقليدية إلى أن بعض الدول وخاصة الدول النامية تتخذ ) م2004(يشير غنيم 
كاألسلوب البيروقراطي نموذجاً للعمل بها ،وهذه األساليب التتناسب مع متطلبات اإلدارة اإللكترونية 

 ).342ص(

بطرق مبتكرة  أنه بالرغم من أن بعض المنظمات أعادة هيكلة نفسها )Turban& others,2008(وأكد 
لتتماشى مع التطورات في العصر الرقمي إال أن الغالبية العظمى منها مازالت تعتمد على الهياكل الهرمية 

 p(التقليدية والتي تقف عقبة في تطبيق التقنيات الحديثة واالستفادة من معطياتها في تطوير منظماتها 
521.( 

كومة معوقات جديدة قد تعرقل التحول نحو الحوجود ) م2003(أظهرت نتائج دراسة العواملة ولقد 
ت المعلوما ،،ونقص التمويل والكفاءات البشريةالوعي االجتماعيضعف :اإللكترونية ومن أهمها 

وتقويمها   تشخيصهاويرى أن إدراك مثل هذه المعوقات يساعد على  ،،التكنولوجيا ،وتخلف التشريعات
 :أبرز المعوقات اإلدارية مايلي ، ومن )284ص(وتحديد سبل مواجهتها وعالجها 

 :الرؤية والهدف _

إلى أن معرفة الرؤية مهمة خصوصاً عندما تكون المنظمة في حالة انتقالية ) م2006(يشير العالق 
،فالعاملين بحاجة إلى معرفة األهداف الرئيسية للمنظمة خصوصاً رسالتها ورؤيتها ،إلن لهذه الرسالة 

  .)77-76ص ص (حاضراً ومستقبالً  والرؤية تأثيرها على المنظمة
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بأن التغير في المنظمات يستدعى أن تكون قواعدها أكثر متانة ،كما أن هناك ) م2004(ويؤكد دركر 
.)94ص(رسالتها قيمها ،وتعريفها لألداء والنتائج  :حاجة لالستمرارية في مايتعلق بأسس المؤسسة   

وعلى اإلدارة الفاعلة تحمل  ألفضل يمثل تحدياً حقيقياً ،أن تغيير ثقافة المنظمة ل) م2006(ويضيف العالق 
إطار البيئة الداخلية ينبغي تواصل اآلتي ففي  مسؤولية التواصل واالتصال مع بيئاتها الداخلية والخارجية ،

: إلى أعضائها   

.معلومات عن أداء المنظمة الحالي .1  

.وتطلعاتها الحالية والمستقبلية رسالة المنظمة الحالية والمستقبلية وكذلك أهدافها .2  

.عليها إنجازه وأساليب تحقيق ذلك رؤية واضحة عما ستكون عليه المنظمة في المستقبل وماينبغي.3  

).76ص (معلومات عن التقدم الذي حققته المنظمة على مدى سنوات عملها .4  

 التخطيط :

المنظمات على اتخاذ القرارات اإلستراتيجية اإلدارية المهمة ، فالتخطيط يساعد يعد التخطيط من العمليات 
مما يساعدها على إحداث التغيرات  في اإلدارة وبالتالي إعطاء صورة واضحة للمستقبل واإلعداد الجيد له ،

فالتخطيط يعد أساس  يجابية وذلك عن طريق تحديد األهداف المراد تحقيقها بكل دقة والعمل في ضوئها ،إلا
لمخطط له يفوق العمل العشوائي ويستطيع أن يقود المنظمات إلى التميز والنجاح فالعمل ا نجاح كل عمل ،

.ومسايرة كل جديد دون تردد أو خوف   

إلى أنه يجب أن يتم التغيير من خالل رؤية واضحة ومفهومة )م2008(حيث يشير روبنسون وروبنسون 
 ).22ص(من خالل منهج متكامل يبدأ بالتخطيط حتى يصل إلى التطبيق 

واط وآخرون المعوقات ماأورده الستواجه عملية التخطيط معوقات ومن أبرز تلك من جهة أخرى، و
 :وهي كالتالي) م2005(

.ضآلة أو ندرة المعلومات والبيانات اإلحصائية الضرورية -1  

.النقص في الكوادر البشرية المتخصصة -2  

  ).73-72ص (البيروقراطية والتعيقدات اإلدارية -3

وبالرغم من أهمية التخطيط ومايحققه من مزايا للمنظمات ،إال أن معظم المنظمات تعاني من العشوائية في 
على مواجهة التحديات والتغيرات التخطيط وعدم االعتماد على خطط واستراتيجيات محكمة تساعدها 

 .ة في جميع المجاالت واستيعاب التكنولوجية الحديثة تسارعالم

عدم وجود خطة معلوماتية شاملة يستطيع الجميع السير بموجبها ، ) م2003(ويرى الحربي والرويلي 
 ) .224-223ص (على جميع المستويات  وعدم وجود خطه شاملة موحدة لنشر الثقافة المعلوماتية 
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تفاده ومن جهة أخرى أصبح من الضروري على المنظمات األستعداد للدخول إلى عصر المعلومات  واألس
 .في البيئة اإللكترونية الجديدة  العمل من التقنيات المتاحه ، واإلسراع في رسم الخطط الالزمه للتحول إلى

ضرورة أن يكون هناك تخطيط استراتيجي لتكنولوجيا  )Turban& others,2008(كما يرى 
زها ، ولتحقيق هذا ميزتها التنافسية والحفاظ على مركالمعلومات في المنظمات لكي تتمكن من تطوير 

لية وأهداف وإستراتيجيات الهدف يجب أن تقوم المؤسسات بالتفكير اإلبداعي ويتضمن ذلك بيئة العمل الحا
ن تنتج مميزات مستقبلية وفهم قدرات النظام الحالي والتطلع لكيف يمكن لنظم المعلومات أالمنظمة، 
 . p 521)(للمنظمة 

 :اإلدارية معوقات تتعلق باإلجراءات واألساليب 

تشكل البيروقراطية واإلجراءات الروتينية لدى عدد كبير من المنظمات عائقاً رئيسياً عند تطبيق مفهوم 
اإلدارة اإللكترونية ، والتي تقوم باعتبارها منهج إداري حديث على تبسيط اإلجراءات وكافة المعامالت 

 .اإلدارية ، والعمل على أساس من الشفافية والمساواة 

الفرص التى من  ضرورة أن تعد المنظمة نفسها لتستفيد من) ,1995Wigand(ناحية أخرى يرى ومن 
المنظمة تصميمها البنائي وعملياتها  ماكيفت، وإذا لها تقنيات تكنولوجيا المعلومات الممكن أن تتيحها

ل لهذه التكنولوجيا اإلدارية بحيث تتوافق مع تكنولوجيا المعلومات فسيكون من الممكن إدراك التأثير الكام
 ). p2(وبالتالي رفع مستوى الكفاءاة وتحسين اإلنتاجية 

وإعادة هندسة  ،وباألضافة إلى ماسبق ، يتوجب على المنظمات التخلص من تلك اإلجراءات التقليدية 
 . للدخول بقوة إلى مجاالت الحياة اإللكترونية الهياكل التنظيمية وجعلها هياكل مرنة تستوعب كل تغيير ؛

أنه ينبغي على المديرين استخدام الحاسب األلى لتبسيط إجراءات العمل ، عن ) م2006(ويضيف غنيم 
طريق إلغاء بعض اإلجراءات المعقدة والروتينية ، وتوفير إجراءات سريعة ودقيقة لتأدية العمل ، 

 ).207ص (المركزية في إجراءات العمل والتخلص من بطء األنظمة التقليدية و

 :الدورات التدريبية نقص 

ول تدريب أفرادها وتأهليهم للتعامل الفعال مع معطيات ديرات التكنولوجية السريعة على اليحتمت التغ
حيث أن التطور التقني السريع في الحاسب اآللى من أهم العوامل التي وضعت الكثير من . العصر التقني 
 . تطورإلستيعاب هذا الالعديد من اإلداريين التحديات أمام 

 :فيما يلي  )م2006(وهناك جملة من التحديات حول عملية التدريب في البالد العربية أوردها شعبان 

 .عدم وجود التمويل الكافي للتدريب وإعادة التأهيل -1

عدم توفير الوقت الكافي وتخصيصه بحيث يتم اللتدريب في نهاية الدوام الرسمي أو مكان العمل مما -2
 .اهتمام المتدربين يسهم في تشتيت 
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). 670-669ص (اليتم التدريب بموجب خطة وإنما بشكل عشوائي -3  

 ثانياً : المعوقات التقنية 

لقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات المعاصرة تقدماً واضحاً في العديد من الدول المتقدمة وكان لها دور 
ضع المنظمات في موقع تنافسي عن طريق فعن طريق هذه التقنية وتطبيقاتها يمكن و, إيجابي على شعوبها 

وبالمقابل يالحظ على الدول النامية أنها لم تستطيع االستفادة من , توظيفها في إداراتها ومؤسساتها 
إمكانيات التقنية ؛وذلك بسبب وجود معوقات تقنية تقف عائق في سبيل أي تقدم في المجال المعلوماتي من 

 .لالتصاالت والمعلومات أهمها ضعف مستوى البنية التحتيتة 

حيث وضحا أن معضم ) Jessup & Valacich,2006  (هذا الرأي كالً من جيسب وفالسيش ويعزز 
المنظمات تواجه تحديات تقنية خاصة فيما يتعلق بوجود بنية تحتية شاملة وخاصة في الدول النامية 

)p129.( 

ت واالتصاالت وضعف كفاءتها التشغيلية أن ضعف البنية األساسية لنظم المعلوما) م2002(ويؤكد جبر 
 ).201ص(نية رومن أهم المعوقات التى تواجه تحول المنظمات نحو البيئة اإللكت

وقدد حددها , وهناك مجموعة من المعوقات التقنية التى تعيق االستفادة من تطبيقات اإلدارة اإللكترونية 
 :في ) م2005(السالمي 

 .على مستوى الدولة مما يعرقل  تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مؤسساتها عدم وجود بنية تحتية متكاملة -1

 .اختالف القياس والمواصفات باألجهزة المستخدمة داخل المكتب الواحد مما يشكل صعوبة بالربط بينها-2

 ).238-237ص. (عدم وجود وعي حاسوبي ومعلوماتي عند بعض اإلداريين -3

رائي من قنديلجي والساماالنترنت في االقطار العربية والتى اوردها كل ومن أهم أسباب محدودية استخدام 
 :مايلي ) م 2002(

 .هدم إنجاز البنى التحتية والشبكات المطلوبة لالتصاالت  -1

 .قلة الوعي بما تتيحه الشبكة من فرص معرفية وبحثية واستثمارية -2

 .الحياتية المختلفة  محدودية انتشار واستخدام أجهزة الحواسيب في المجاالت -3

 .ارتفاع كلف االشتراك أحيانا  -4

, خاصة وأن معظم الموارد والمعلومات الموجودة على الشبكة هي باللغة االنجليزية , معوق اللغة  -5
 .يقابل ذلك قلة في المواقع العربية المتوفرة فيها

وحماية المعلومات والمحافظة , آمنة أن قضية توفير بيئة إلكترونية , مما هو جدير بالذكر في هذا الصددو
فاألمن المعلوماتي والفيروسات واالختراقات بكافة أشكالها , ها باتت تشغل الكثير من المنظماتعلى سريت

 :فيما يليويمكن توضيح هذه المعوقات بشئ من التفصيل , بحت خطراً يهدد كثير من المنظماتأص
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 :األمن المعلوماتي 

وزيادة شبكات االتصاالت والمعلومات بشكل مذ هل في , تكنولوجيا المعلومات أدى االستخدام الواسع ل
راق والتخريب بأي شكل من إلى ايجاد أنظمة وأساليب تحمي المعولمات من االخت, اآلونة األخيرة 

أنه كلما ازداد استخدام الحواسيب زادت الحاجة إلى حماية ) م  2005(ويؤكد السالمي والسالمي .االشكال
حيث واجهوا , وأصبح أمن المعلومات رسالة مهمة للشركات واالفراد , ات المخزونة فيه ــــعلومالم

 ).153ص( الحاجة إلى حماية الخصوصية للفرد وتحديد الوصول الى البيانات ومنع االختراقات 

بأن عنصر األمن والثقة يعد من أهم العناصر في  )Norris & Others, 2000(وذكر نورس واخرون 
كما تعد من أكبر العوائق في العمل اإللكتروني والتي يعاني منها أغلب دول العالم , أي تعامل الكتروني 

)p97.( 

فإن المخاطر التي تواجه خصوصية البيانات الخاصة باألفراد في كافة التعامالت , باإلضافة الى ما سبق 
إلى أهم مرتكزات الحماية التكاملية ) م2008(أشار السالمى والسليطي وفي هذا الصدد , آمنة اإللكترونية 

 :لخصوصية المعلومات في البيئة الرقمية وهي كالتالي 
تخدم التعامل مع البيئة الرقمية بقدر من البعد التقني ويتضمن ذلك توفير أدوات حماية تقنية تتيح للمس-1

 .الثقة واألمن
 .لقانوني ويتمثل في توفير التشريعات الالزمة لتنظيم مسائل الحمايةالبعد ا-2
البعد التوعوي للحماية ويتضمن تثقيف وتوعية اإلفراد بالمخاطر التى تتعرض لها البيانات والتعرف -3

 .يوضح أهم تلك المرتكزات ) 4(والشكل      ).305ص(على أهم الوسائل الالزمة لضمان حمايتها 
 عناصر تكاملية حماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية) 4(شكل رقم 

 

                                       

 

 
 

 

 

  

.)360ص , م 2008(السالمي والسليطي : المصدر   
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 االختراق :

شخص لديه القدرة على التعامل مع أنظمة الحاسب " المخترق بأنه هو ) م 2006(يعرف كالً من الجنبيهي 
تلك اآللي والشبكات بحيث تكون له القدرة على تخطي أي إجراءات أوأنظمة حماية اتخذت لحماية 

 ). 28ص" (الحاسبات أو الشبكات 

اختراق األجهزة ، اختراق الموقع ، اختراق : إلى ثالثة انواع االخترق ) م2006(كما يصنف الجنبيهي 
 ). 27ص(البريد 

المنظمة واستراتيجيتها ومن جهة اخرى ، البد من التأكيد على قضية أساسية وهى حماية المعلومات 
والحفاظ عليها والتعامل معها بشكل سري ووفق ضوابط محددة وذلك لحمايتهل من االختراقات ، ومن 

 ):م2003(الغرض ما أورده الكيالنى وآخرون بات الالزمة لتحقيق هذا المتطل

 .وهى حماية قاعدة البيانات من التخريب واالختراق:األمن -

 .وهي حماية أجهزة الحواسيب والنظم المتصلة بها من الخطار الخارجية : التكامل -

النظام وتطبق عليهم النواحى القانونية في وتعني عدم افشاء المعلومات من قبل المستفيدين من : السرية -
 .حالة مخالفة ذلك

 ).20ص . ( وهو ضمان استمرار دقة المعلومات عند إجراء التحديثات عليها : التزامن -

 تقنيات الحماية :

وبالتالي تساعد على تحقيق , هناك عدة تقنبات حديثة تتخذ لحماية ممتلكات المنظمة من معلومات وبرامج 
:ة التعامالت اإللكترونية  ومنها معلوماتي وزيادة الثقة في كافاألمن ال  

 1-جدار الحماية :

 –بأنه عبارة عن نظام حماية أمنية االنترنت ) fire Wall(جدار النار ) م2003(يعرف شحاته والنجار 
 ).163ص (عن طريق بناء بوابة أو حاجز عازل بين الشبكات الداخلية وشبكة االنترنت 

 :فيما يلي ) م2004(تقنية جدار الحماية تستطيع أن تقوم بالعديد من األمور ،أوردها داود كما أن 

 فرص السياسية األمنية ، فجدار الحماية أشبه بشرطي المرور فيما يخص استفادة المستخدمين من _ 

 .خدمات االنترنت فيسمح بهذه الخدمات أو يمنعها تبعاً للسياسة األمنية للشركة 

أو قدومها  إلى االنترنت هاقائع االستخدام بدقة طالماً أن كل الرسائل واألوامر تمر به عند خروجتسجيل و_
 .منها 

 ) .262ص (الحد من درجة تعرض الشبكة لألخطار _ 
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 ): التعمية(التشفير  -2

 ) :التعمية(مفهوم التشفير 

أن التشفير يعد أحد النظم األساسية التي تحقق تأمين وحماية كل أعمال ومعامالت ) م2004(يرى غنيم 
 ). 321ص(اإلدارة األلكترونية 

 :وهي ) م2004(ويمكن من خالل التشفير التغلب على العديد من األخطار أو ردها داود 

 .محاوالت تعديل البيانات المنقولة بالشبكة _1

 .بعض الرسائل ،وتغيير محتوياتها تأخير إيصال_2

 .تغيير كلمات السر الخاصة بالمستفيدين _3

 ) .189ص (انتحال شخصية المستخدم الحقيقي _4

 :التوقيع اإللكتروني  -3

عبارة عن مجموعة من البيانات قد تأخذ هيئة حروف "التوقيع اإللكتروني بأنه ) م2006(يعرف الصيرفي 
أو رقمي وله طابع منفرد مما يسمح بتحديد شخصية الموقع عن ل إلكتروني أو أرقام أو رموز مدرجة بشك

 ) .364ص " (غيره

ولقد انتشرت تلك التقنية انتشاراً كبيراً في العصر الحالي كنتيجة حتمية لتزايد الثورة المعلوماتية وبالتالي 
درجة عالية من ) م2004(ظهور الحاجة إلى األمن المعلوماتي ، حيث توفر تلك التقنية كما ذكر غنيم 

 ) .326ص (التأمين والحماية والخصوصية عند تنفيذ معامالت اإلدارة اإللكترونية 

أن التوقيع اإللكتروني يوفر ذات القدرة من الثقة )  Norris & Others, 2000(ويرى نورس وآخرون 
از المعامالت بسرعة تفوق التي يوفرها التوقيع التقليدي بل ربما بدرجة أفضل ،فهو يسمح بإنجواألمان 

رقم أو رمز أوشفرة (راً بالكود كثيراً التوقيع التقليدي عن طريق مجموعة من اإلجراءات يعبر عنها اختصا
)(p104 

مع زيادة التوسع في أستخدام  هإلى أن)  Jessup & Valacich,2006(كما أشار جيسب وفالسيش 
دول من مخاطر تأثير التقنية على المعلومات تقنيات الحاسبات وشبكات المعلومات ازداد قلق ال

التشريعات والقوانين الدولية الكفيلة بتوفير  وخصوصيات األفراد، لذا البد من أتخاذ التدابير الالزمة لسن
 .)413p (األمن المعلوماتي وتوفير بيئة إلكترونية آمنة 
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 :المعوقات البشرية : ثالثاً 

تعد العناصر البشرية من أبرز العناصر التي تقود مجتمعاتها إلى تحقيق التقدم والرقي في مختلف المجاالت 
، إال أن النقص في عدد األفراد المؤهلين للتأقلم مع البيئة الرقمية ، أصبح أمر تعاني منه أغلب الدول 

على أن ) Jessup & Valacich,2006(ويؤكد كالً من جيسب وفالسيش . وباألخص الدول النامية 
النقص في الموارد البشرية المؤهلة للتعامل مع العصر الرقمي يعد معوقاً يواجه المؤسسات عن ممارستها 

 ) .131p (الحديثة للتكنولوجية 

 :ومن أبرز تلك المعوقات البشرية ما يلي 

 :األمية المعلوماتية -

جهل عدد غير قليل من أفراد " التكنولوجية عبارة عن األمية ) م2002(يعرف قنديلجي والسامرائي 
 ). 54ص " (المجتمع بالتطورات التكنولوجية الحديثة وعدم معرفتهم التعامل معها واستخدامها 

في التعامل مع الحاسوب ، أن المجتمع العربي يعاني من أمية مخفية ) م2008(يرى السالمي والسليطي 
إلبراز أهمية الحاسوب ودوره  هود من المؤسسات الحكومية والخاصة ء عليها يحتاج لتضافر الجوالقضا

 :التقنية والعلمية لهذا الغياب منها نهضة األمم، وهناك العديد من األسباب في 

 .التباين من نظام ألخر مما يصعب مهمة تبادل الرسائل والملفات -

 .الجهل نتيجة لعدم متابعة التطورات في مجال الحاسوب-

التحتية للشبكات المحلية وأنظمة االتصاالت ضعيفة هزيلة ، نظراً لقدم المواصالت الهاتفية أو البنية -
 .األنظمة المستخدمة ،أو لعدم وجود خادمات قوية مناسبة ، ولعدم وجود صيانة أو تحيث مستمر للشبكة 

 .المستوى اإلقليمي كمصدر متجدد للمعلومات على ة أو اعتمادها عدم وجود مراكز بحوث عربية موثق-

 ) . 274-272ص ص (التجاهل لهذه الثورة خوفاً من سلبياتها -

ويتطلب ذلك وضع الحلول المناسبة للتغلب على األمية المعلوماتية ، ومن أهم تلك الحلول ماذكره كالً من 
 :فيما يأتي ) م2002(قندليجي والسامرائي 

 .من قبل جهات عدة نشر المعرفة التكنولوجية تتطلب تضافر الجهود .1

 .مواكبة التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات . 2

البد من التأكد بأن تكنولوجيا المعلومات وفي مقدمتها الحواسيب ليست غاية في حد ذاتها ، بل إنها .3
 ).56-57ص .(رى هي التطور والتقدم وسيلة لتحقيق غاية أو غايات أخ
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 :العائق اللغوي  -

الشبكة في العالم العربي هو قيد  استخدام من القيود التي تحد حالياً من انتشارإلى أن ) م2000(يشير داود 
وال يمكن أن يستغني المستخدم العربي تماماً عن .اللغة فالبد لمن يستخدم الشبكة أن يتقن اللغة اإلنجليزية 
ن المعلومات المنشورة هي معلومات باللغة م% 95معرفة اللغة اإلنجليزية حيث أنه حتى اآلن مايزيد عن 

 ) .360ص (اإلنجليزية 

 :ر والخوف منه يمقاومة التغي-

من أهم المعوقات التي تواجه معظم المنظمات وذلك عندما يجهل األفراد الهدف  والتجديدتعد مقاومة التغيير
يجعلهم يقاوموا كل تغيير من التغيير وطبيعته وكذلك الخوف من فقدان مراكزهم ووظائفهم الحالية مما 

التحرك من الوضع الحالي الذي "التغيير بأنه ) م2000(داخل منظماتهم ، ويعرف روبنسون وربنسون 
نعيشه إلى وضع مستقبلي أكثر كفاءة وفاعلية ، وبالتالي فالتغيير هو تلك العملية التي نتعلم فيها ونكشف 

 ) .20ص (األمور بصورة مستمرة 

 :فيما يلي ) م2002(لمعوقات التي تحد وتمنع حدوث التغيير أوردها اللوزي وهناك العديد من ا

 .التناقض بين حاجات التنظيم وأهدافه .1

 .التناقض بين حاجات األفراد ورغباتهم .2

 .الصعوبة في توزيع الصالحيات والمسؤوليات ومهام العمل .3

 .عدم توفر درجة عالية من المرونة في بيئات األعمال .4

 .توجيه بعض القيم واألنماط السلوكية  صعوبة تحريك أو.5

 ). 235ص (خطيط مسبق الستغالل حدوث التغييرعدم وجود ت.6

 :الماليةالمعوقات :  رابعاً 

إن مشروع مثل مشروع اإلدارة اإللكتروينة يحتاج إلى أموال ضخمة تتالءم مع هذا االسلوب التقني 
تعاني معظم المنظمات من النقص في اإلمكانيات المادية الالزمة لمثل الحديث وتوفير كافة مسلزماته، لكن 

 .هذه المشاريع 

حيث يرى أن من أهم المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكتروينة ضعف ) م2002(ويؤكد ذلك جبر
مالياً ليؤمن له الدعم السياسي والمالي، لذا البد من أن يدعم المشروع سياسياً من قبل القيادات العليا ويدعم 

 ).202ص(فرصة االستمرار والتطور
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ضرورة مشاركة القطاع الخاص في االستشمار والتمويل من تحسين للبنية التحتية ) م2006(ويرى عنيم 
األجهزة، وانشاء معاهد التدريب الخاصة بالحاسب  صيانة للشبكات واالتصاالت والقيام بعمليات

 ).209ص(اآللي

ترى الباحثة أن الثورة المعلوماتية بكافة أشكالها وتطبيقاتها ، فرضت أمام المنظمات وبناءاً على ماسبق، 
على اختالفها تحديات كبرى؛ لذلك البد من تنسيق الجهود والمبادرات المتفرقة لمناقشة تلك التحديات 

مان نجاح والعقبات التي قد تنشأ وإيجاد الحلول المناسبة ، وتحديد رؤية مستقبلية وخطوات محددة لض
تطبيق اإلدارة اإللكتروينة، ونشر الوعي اإللكتروني واالستفادة من تجارب الدول الناجحة والمتميزة في 

 .مجال التقنية، مع مواكبة التطورات التى يشهدها العالم في هذا المجال
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 المبحث الرابع : إدارة الموارد البشرية

 : اد البشريةرإلدارة الموالخلفية التاريخية : اوال 

إن مستوى تقدم اي مجتمع أصبح يتحدد من خالل جودة األعمال الناتجة عن أنشطة وعمليات المنظمات 
وترتبط كفاءة األداء في هذه المنظمات بتحقيق االستخدام األمثل للموارد , نتاجية والخدمية العاملة فيه إلا

حيث أنها تعتبر القاسم المشترك األعظم في كل األنشطة ألي , وبصفة خاصة الموارد البشرية , اإلنتاجية 
حيث لوحظ في نهاية القرن العشرين االهتمام الكبير واالعتراف المتزايد بالموارد البشرية , منظمة 

 .وأصبح ينظر اليها على انها اهم واغلى أصول المنظمة , وإدارتها 

 .أي منظمة ومن هنا ظهرت المكانة المهمة للموارد البشرية في 

فقد . بأننا سنالحظ التعدد الكبير في المسميات التى اعطيت لها عبر التاريخ  )م2008(القحطانى حيث يذكر
تطورت مسميات اإلدارة التى تختص بشئون البشر كعاملين في المنظمة مع تطور مفاهيم وفلسفة هذه 

إدارة القوى " إلى  " إدارة شئون العاملين  "إلى " إدارة األفراد " إلى " إدارة المستخدمين " اإلدارة فمن 
وحتى مع , ففي المسمى األول كانت النظرة للفرد العامل كمستخدم " إدارة الموارد البشرية " إلى " العاملة 

 ). 19ص( مسمى إدارة األفراد كانت النظرة للفرد العامل على أنه مجرد فرد ولم تختلف النظرة كثيراً 

حتى تاريخية التى مرت بها إدارة الموارد البشرية من منتصف القرن التاسع عشر أن من اهم المراحل ال
 :اآلن هي كالتالي

 تطورت الحياة الصناعية بعد الثورة الصناعية: المرحلة االولى 

محصورة في نظام الطوائف المتخصصة حيث كان  قبل ذلك كانت الصناعاتأنه ) م2009(ويرى الظاهر
ومن ناحية الموارد البشرية كانت .  اعاتهم اليدوية في المنازل بأدوات بسيطةمثال الصناع يمارسون صن

 :الثورة الصناعية بمثابة البداية لكثير من المشاكل اإلنسانية حيث

إلى العامل باعتباره سلعة تباع وتشترى بعد أن اعتمدت اإلدارة على اآللة أكثر من اعتمادها على  -1
 .العامل

 ).15ص(.األعمال المتكررة التي التحتاج  الى مهارة بسبب نظام المصنع الكبيرنشأة كثير من  -2

قد تطلب األمر في ظل المصنع الحديث استخدام توقيت دقيق لبداية العمل ) م2008(كما يضيف القحطاني 
تعمل لساعات , وايجاد مجموعة من قواعد العمل التى تنظم عمل مجموعة كبيرة من العاملين , ونهايته 

أوضاع العمل الى جانب نظم كل ذلك سبب ظهور النقابات التى اهتمت بدراسة , طويلة وبأجر ضئيل 
حيث ظهرت , وقد ان لظهور النقابات أثر بارز في تطوير إدارة الموارد البشرية . األجور والرواتب 
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نظيم ساعات ممارسات جديدة في بيئة العمل مثل دراسة شكاوى وتظلمات العاملين وتوسيع مكاسبهم وت
 ).21-20ص . (العمل والعطالت واالجازات وكذلك تحديد مهام ومواصفات العملواالجور 

 

:ظهور حركة اإلدارة العلمية: المرحلة الثانية   

إن من التطورات التى ساهمت في ظهور أهمية إدارة الموارد البشرية هي  )م2009(حيث يرى الظاهر 
:تايلور الذي توصل إلى األسس األربعة لإلدارة وهي انتشار حركة اإلدارة العلمية بقيادة  

ويقصد تايلور بذلك استبدال الطريقة التجريبية أو طريقة الخطأ والصواب : تطوير حقيقى في اإلدارة -1
في اإلدارة بالطريقة العلمية التى تعتمد على األسس المنطقية والمالحظة المنظمة وتقسيم أوجه النشاط 

.الرتبطة  

ويعتبره تايلور األساس في نجاح إدارة الموارد البشرية فبعد أن نتأكد من : االختيار العلمى للعاملين -2
.يتم اختيارهم –قدراتهم ومهارتهم الالزمة لتحمل عبء الوظيفة   

حيث يؤكد تايلور أن العامل لن ينتج بالطاقة : االهتمام بتنمية وتطوير الموارد البشرية وتعليمهم -3
وتدريب مناسب على العمل وهو أمر جوهري , ة منه إال بعد أن يكون لديه استعداد ام للعمل المطلوب

.للوصول الى المستوى المطلوب من العمل   

حيث يؤكد تايلور انه باالمكان التوفيق بين رغبة العامل : التعاون الحقيقي بين اإلدارة والموارد البشرية -4
العامل بأن يشارك  ل في تخفيض تكلفة العمل وذلك بزيادة إنتاجيةفي زيادة اجره وبين رغبة صاحب العم
).16-15ص. (في الدخل الزائد الرتفاع معدل إنتاجيته   

فرديرك "انه في بداية القرن الحالي ظهرت حركة اإلدارة العلمية التى تزعمها ) م2008(القحطاني ويذكر
, لسلوكية وتأثير فلسفة الرخاء االجتماعي وحركة العالقات اإلنسانية والعلوم ا  F.Taylor" تيلور 

وأعطت حركة اإلدارة العلمية تصوراً محدداً بين العاملين واإلدارة من خالل تحديد مواصفات األعمال 
واستخدام دراسة الوقت والحركة وتحفيز العمال وتشجيعهم على أداء , واختيار اإلنسان األفضل للعمل

والشك أن كل هذا ساعد على أن يصبح , رعة أو المعدل المطلوب األعمال وفقا للطرق المحددة وبالس
 ).21ص (إلدارة الموارد البشرية دوراً أساسياً في المنظمة 

 حركة العالقات االنسانية : المرحلة الثالثة 

بأنه شهدت نهاية العشرينات وبداية الثالثينات من هذا القرن تطورات في مجال ) م2008(يذكر الظاهر
واقنعت الكثيرين بأهمية رضاء , االنسانية حيث اجريت تجارب هوثورن بواسطة التون مايو العالقات 

 ). 17ص. ( العاملين عن عملهم وتوفير الظروف المناسبة للعمل 

بانه ظهرت العالقات االنسانية والعلوم السلوكية التى بدأها ) م2008(ومن ناحية أخرى يرى القحطاني 
"Elton Mayo "والتى قامت بدراسة اثر معنوية العمال على " تجارب هوثورن " هيرة بتجاربه الش
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الكفاءة اإلنتاجية وساهمت في تطوير إدارة الموارد البشرية بنظرتها الى االنسان على انه مورد ثمين في 
ثم تطور الفكر بإدارة األفراد في . المنظمة الى جانب امتالكه للعديد من الحاجات والتطلعات والمخاوف

نصف الثاني من القرن العشرين حيث اصبحت االتجاهات الحديثة تنظر الى األفراد باعتبارهم المحرك ال
 ).21ص ( الرئيسي والعنصر الحيوي في المنظمة

ان من االمور المسلم بها هي ان الجانب اإلنساني يلعب دوراًخاصاً ) م2010( ويذكر العزاوى وجواد
وعلى ذلك فإن على االدارة أن تبذل عناية فائقة ,نتاجية الكلية للمنظمة واساسياً في زيادة مستوى الكفاءة اإل

لتحسين بئية العمل من حيث اإلضاءة والتهوية وتصميم اآلالت وتوفير وسائل الراحة للعاملين وتقليل 
م وتقدي, واستخدام نظم متطورة في االختيار والتدريب والترقية والتحفيز, اإلجهاد والسأم والملل والضجر

وغير ذلك من الوسائل التى تسهم في رفع معنويات العاملين , الخدمات االجتماعية والصحية المناسبة 
 ).27ص(وزيادة رغبتهم في العمل 

  .م حتى اآلن 2000المرحلة المعاصرة والممتدة من عام : المرحلة الرابعة

أحد األشخاص المعروفين الذين كانت لهم إسهاماتهم في ظهور  Porterبأن ) م2008(يرى القحطانى 
عندما قال ) Gust,1989(أما في بريطانيا فنكتفي بما ذكره , مفهوم إلدارة الموارد البشرية في الثمانينات 

وذلك , ان إدارة الموارد البشرية تعتبر خياراً جذاباً للوقوف في وجه الضغوط التى تولدها سوق األعمال 
 ).22ص .(واإلبداع المتزن , والمرونة الالزمة , الجودة : الل االهتمام بثالث نقاط هي من خ

تقريباً تغير مسمى إدارة األفراد إلى مسمى جديد هو  1980أنه بعد عام ) م2010(ويذكر العزاوى وجواد 
Human Recourse Management HRM  وهذا التغيير ليس في المسمى فقط بل في مضمون

 :ارة الموارد البشرية في التالي وعمل إد

من منفذ لسياسات الموارد البشرية التى تضع مفرداتها اإلدارة العليا إلى مخطط ومنفذ لهذه السياسات  -1
 .في آن واحد

استراتيجية إدارة الموارد البشرية جزء من استراتيجة لمنظمة وتعمل على خدمة وتحقيق استراتيجية -2
 .المنظمة بصورة عامة 

مدير إدارة الموارد البشرية أحد أعضاء اإلدارة العليا الذين يشاركون في وضع وتنفيذ القرارات -3
 .االستراتيجية في المنظمة

 .الموارد البشرية تحقق القيمة المضافة للمنظمة من رضا الزبائن-4

لموارد البشرية تضخم حجم المنظمات وكبر عدد العاملين فيها وكثرة مشاكلهم أدى الى الحاجة إلدارة ا-5
 ).44-43ص(.للتعامل مع هذه المشاكل

 :مفهوم إدارة الموارد البشرية : ثانياً 
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وقد اكتسب ميدان , تعتبر الموارد البشرية هي القلب النابض في أنشطة المنظمة وإدارة مواردها المتاحة 
  .إدارة الموارد البشرية أهمية متميزة نظراً للدور الحيوي الذي تؤديه

بأنها وظيفة إدارية تهتم بجميع سياسات وتطبيقات العناصر البشرية داخل ) م 2008(رآها القحطاني كما 
ويتم ذلك من خالل مجموعة من , والتي تهدف إلى تحقيق أهداف المنظمة وأفرادها والمجتمع , المنظمة 

ابها واختيارها أنشطة وبرامج خاصة بتحليل وظائف المنظمة ومن ثم تخطيط الموارد البشرية واستقط
 ).23ص . (وتدريبها وتقييمها وتحفيزها وتطويرها بشكل فعال

بأنها مجموعة الممارسات والسياسات المطلوبة لتنفيذ مختلف األنشطة ) م2007(وعرفها ابو النصر 
 ).  62.(المتعلقة بالنواحي البشرية التى تحتاج إليها اإلدارة لممارسة وظائفها على أكمل وجه

جزء من اإلدارة يعني بشؤون "في معجمه تعريفاً إلدارة الموارد البشرية بأنها ) م2005(العالق وأورد 
 ).17ص.(العاملين من حيث التعيين والتأهيل والتدريب وتطوير الكفاءات وكذلك وصف اعمالهم 

 :دارة الموارد البشرية أهمية إ: ثالثاً 

 .كبيرة باعتبارها تمثل إدارة ألهم واغلى أصول المنظمة تتمتع إدارة الموارد البشرية بأي منظمة بأهمية 

 :يلي  يمافالبشرية على مستوى المنظمة تتركز  دبأن اهمية الموار) م2008(قحطاني ويرى ال

يعتبر العنصر البشري هو العقل المدبر والقوة التى يمكن من خاللها استغالل جميع اإلمكانيات المادية * 
ق األهداف التى تسعى إليها هذه المنظمة سواء أكانت إنتاجية أو تسويقية او الموجودة بالمنظمة وتحقي

 .تمويلية

في حين تتناقص قيمة الموارد المادية الموجودة بالمنظمة نجد انه على العكس من ذلك تتزايد قيمة الموارد *
 .ى حسن االستفادة منهالبشرية حيث انها تمثل أصالً تتزايد قيمته يوما بعد آخر وبالتالي ضرورة العمل عل

 .يساعد حسن تقدير االحتياجات من الموارد البشرية على عدم إعاقة اعمال اإلدارات األخرى بالمنظمة*

 :أما على المستوى الوطني

, إن الثورات التى شهدها العالم في اآلونة األخيرة من ثورة معلومات وثورة اتصاالت وثورة تكنولوجيا *
تفوق للدول يرجع الى وجود عقول بشرية مبدعة وقدرات فنية عالية وسمات وماأفرزه ذلك من تقدم و

 .سلوكية إيجابية

وذلك بقدرتها على اإلدارة الفعالة وعلى األداء , إن الموارد البشرية تمثل أساساً قوياً للقوة األقتصادية *
مختلف مجاالت النشاط االقتصادي الجاد المثمر للعاملين ؛ لتعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي في 

. 

تلعب الموارد البشرية دورا مهماً في زيادة الصادرات وذلك من خالل وجود عنصر بشري قادر على *
 .التطوير واالبتكار للمنتجات وتحسين الجودة 
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 أصبح, انه مع التقدم العلمي ودخول الشركات متعددة الجنسيات لألسواق العالمية ووجود منافسة قوية *
وأصبح هناك دوراً هاماً إلدارة , هناك تنافس قوى بين الدول المتقدمة لجذب الكفاءات البشرية المتميزة 

 . الموارد البشرية تعمل من خالله على استقطاب العاملين األكفاء مع توفير المناخ المناسب لهم

رة لنجاح أي منظمة  فال يمكن بأن الموارد البشرية تمثل أهمية استراتيجية كبي) م2007(ويذكر ابو النصر 
إذا كانت المنظمة ) المالية والمادية: مثل (أن يتحقق االستخدام األمثل للموار االخرى , بل من المستحيل , 

 ).32ص (على أداء وظائفهم المطلوبة منهم تفتقر إلى األفراد ذوي المهارات والمؤهلين والقادرين 

 :ل التى أبزرت أهمية الموارد البشريةأن من أهم العوام )م2009(ويؤكد الظاهر 

 .اكتشاف أهمية العنصر البشري-1
 .كبر حجم المنظمة ونموه وكبر عدد الموظفين-2
 )18ص. (ظهور النقابات العمالية وتأثير ذلك على وضع الموظف وأنظمة العمل-3

 :الموارد البشرية  إدارة أهداف:رابعا 

هو تزويد  إلدارة الموارد البشرية في جميع المنظمات إن الهدف األساسي) م 2008(يؤكد القحطاني 
وبالتالي تتمكن المنظمة , وتطوير األفراد تطويراً يلبى رغباتهم واحتياجاتهم , المنظمة بموارد بشرية فعالة 

ومن أجل تحقيق ذلك يصبح لزاماً على هذه اإلدارة . من تقديم إنتاجها السلعي او الخدمي بكفاءة عالية 
وتنمية مهاراتهم وتوظيفهم وتقييمهم وصيانتهم واالحتفاظ , بدراسة كيفية الحصول على األفراد االهتمام 

واليمكن لها تحقيق ذلك إال إذا عملت على تحقيق مجموعة من األهداف بعضها يرتبط بالمجتمع , بهم 
 .كما ان بعضها االخر يرتبط بالعاملين , وبعضها يرتبط بالمنظمة 

 مستوى المجتمع  األهداف على: أوالً 

المحافظة على التوازن بين الفرص المتاحة للعمل والطاقات البشرية التى بإمكانها التقدم للحصول على *
 .هذه الفرص

مساعدة أفراد المجتمع في إيجاد أفضل األعمال وأكثرها إنتاجية بالنسبة لكل منهم وبالشكل الذي يجعلهم *
 .سعداء ومتحمسين للعمل

 .لهذا االستثمار بالشكل الجيد والحصول على مقابل عادلمجتمع من استثمار طاقاتهم تمكين أفراد ال*

 .صيانة الموارد البشرية والمحافظة عليها من سؤء االستخدام*

توفير المناخ التنظيمي الذي يمكن أفراد المجتمع من التعبير بحرية عن أفكارهم بأسلوب يحقق التطور *
 .المجتمعاالجتماعي والثقافي ألفراد 

 المنظمة األهداف على مستوى : ثانياً 



64 
 

ال نختلف مع ونحن . يتفق أغلب الباحثين على ان أهداف إدارة الموارد البشرية هي أهداف المنظمة أيضا
فلكي تتمكن من تحقيق أهدافها اإلنتاجية واالقتصادية يجب أن تحقق االهداف التالية . هذا الموقف أيضا

 :وهي ريةأيضاً بشأن مواردها البش

 .الحصول على األفراد األكفاء للعمل في مختلف الوظائف*

 .االستفادة القصوى من جهود العاملين*

 .المحافظة على استمرارية رغبة األفراد في العمل في المنظمة*

 األهداف عل مستوى العاملين: ثالثاً 

 .الحصول على أفضل فرص عمل ممكنة مع اتاحة فرص التقدم والترقي*

 .ظروف عمل جديدة تمكنهم من العمل الفعال الذي يزيد من إنتاجهم وبالتالي من مكاسبهم الماديةوجود *

 .وجود برامج األمن والسالمة في المحافظة واالبقاء على العنصر البشري*

 .العدالة في معاملتهم وفي منح المكآفات لهم وتوقيع العقوبات عليهم*

 .)25-24ص( .من واألمان للعاملين بالمنظمةوجود ضمان اجتماعي وصحي جيد يوفر األ*

 :أن أهداف إدارة الموارد البشرية  تشمل  )م 2010(ويذكر العزاوى وجواد 

 .)5(شكل هو تحقيق التوازن كما في : الهدف العام -1

 الهدف العام إلدارة الموارد البشرية) 5(شكل 

 تحقيق التوازن   

 

 

 إدارة جماعية                                    إدارة فردية                               
 إدرارة الموظفين                                تنمية الموظفين                              
 أهداف االفراد   أهداف الشركة                                                             

 المناسب وضع الشخص المناسب في المكان     بشرية فعالة       تزويد المنظمة بموارد                 

 ).167ص , م 2010(العزاوى وجواد : المصدر 
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وهي تكون األهداف شاملة على مستوى الدولة والمنظمة والعاملين كما هو في : األهداف الشمولية-2
 )6( شكل 

 األهداف الشمولية إلدارة الموارد البشرية) 6(شكل 

 األهداف الشمولية إلدارة الموارد البشرية   

 

 

  العاملين                المنظمة                   الدولة                                   

 

 ).168ص , م 2010(العزاوى وجواد : المصدر 

 

إنسانية كما في , وظيفية, تنظيمية, أن تكون األهداف تخصصية اجتماعيةوهى : األهداف التخصصية -3
 )7(الشكل 

 األهداف التخصصية إلدارة الموارد البشرية) 7(شكل 

 األهداف التخصصية إلدارة الموارد البشرية   

 

 

 التنظيمية                  الوظيفية            اإلنسانية  االجتماعية                              

 

 ).168ص , م 2010(العزاوى وجواد : المصدر 

رية نكون قد حققنا األهداف الخاصة إلدارة الموارد ومن خالل تحقيق الهدف العام إلدارة الموارد البش
 ).168-167ص(  )7) (6) (5(البشرية من خالل وظائفها التالية وكما في شكل 

 

 :بأن األهداف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية هي كالتالي )م 2007(ويضيف ابو النصر 

 .توفير الموارد البشرية المناسبة بالمواصفات المطلوبة في الوقت المناسب-1
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 .االرتفاع بإنتاجية القوى العاملة طبقا إلمكانات امنمة-2

 .تهيئة ظروف عمل مناسبة-3

 .العاملين على التعاون وزيادة اإلنتاجحفز -4

 .بناء وتدعيم الوالء الوظيفيى لدى العاملين وتحقيق درجة عالية من الرضا الوظيفي لديهم-5

 .التقييم الموضوعي ألراء وشكاوى العاملين-6

 .االهتمام بمقترحات العاملين وتطبيق المناسب منها-7

 ملينتحقيق المسار المهنى والوظيفى السليم للعا-8

 .حل المشكالت الشخصية واالسرية للعاملين-9

 .حل مشكالت العاملين الخاصب بالعمل-10

 . صيانة القوى البشرية وتنميتها وتطويرها-11

 :وفي هذا السياق البد من اإلشارة إلى األتى

 .أن أهداف الموارد البشرية يتم تحديدها في ضوء األهداف العامة للمنظمة-1

 .دارة الموارد البشرية يساهم في تحقيق األهداف العامة للمنظمةأن تحقيق أهداف إ-2

وأن تتصف بالقبول والمرونة والواقعية وإمكانية , يجب أن يتكامل معا البشريةأن أهداف إدارة الموارد -3
 ).66ص(.التحقيق والقياس

 :وظائف ومهام إدارة الموارد البشرية : خامساً 

من أهم الوظائف اإلدارية داخل المنظمات المختلفة باعتبارها جزء من أن إدارة الموارد البشرية تعتبر 
وعلى الرغم من تلك األهمية فليس هناك اتفاق على ماتتظمنه إدارة . العملية اإلدارية الكلية التى تتم داخلها

ل الموارد البشرية من وظائف ومهام حيث تختلف هذه الوظائف والمهام تبعاً الختالف األنشطة واألعما
 .وحجم العاملين بالمنظمات المختلفة

وبأنه يمكن القول إن وظائف ومهام إدارة الموارد البشرية في المنظمات ) م2008(ويؤكد ذلك القحطاني 
 :المختلفة يمكن أن تتمثل فيما يلي

وذلك بهدف تحديد الواجبات   Job Description and Analysisتحليل وتوصيف الوظائف *
طلبات من المهارات والقدرات والخبرات المختلفة لكل وظيفة وعالقتها بالوظائف والمسئوليات والمت

 .األخرى وتحديد شروط شغل الوظيفة
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حيث يتم تخطيط االحتياجات من الموارد  Human Resource Planningتخطيط الموارد البشرية  *
وذلك في كافة , في الوقت المناسب البشرية خالل فترة زمنية مستقبلة بالعدد المناسب وبالنوعية المناسبة و

 .المجاالت بالمنظمة 

ونركز هنا على استقطاب المرشحين لشغل  Recruitment and Selectionاالستقطاب واالختيار *
ثم يتم اختبار أفضل المرشحين وذلك باستخدام العديد من . الوظائف سواء من داخل أو خارج المنظمة

 .االختبارات وتعيينهم في أالماكن والوظائف المناسبة لقدراتهم

الوظائف الهامة وتعتبر هذه من   Training and Developmentتدريب وتنمية الموراد البشرية *
حيث يتم إكساب الموظفين الجدد , والضرورية وذلك بالنسبة لكل من الموظفين الجدد والموظفين القدامى 

 –المهارات المختلفة التى تجعلهم قادرين على أداء الواجبات المتوقعة منهم بطريقة مرضية وصحيحة 
 .عمالهم وكذلك يتم تطوير وتمنية قدرات العاملين القدامى على أداء أ

وهنا يتم التقييم الدوري ألداء العاملين وذلك بتحليل   Performance Appraisalتقيييم أداء العاملين *
وتقييم أداء العاملين لعملهم وقياس مدى صالحيتهم وكفاءتهم في النهوض بأعباء الوظائف الحالية التى 

 .ي لهم وقدراتهم المستسقبليةوذلك مع األخذ في االعتبار كالً من األداء الحال, يشغلونها 

وضع وتصميم نظام األجور والحوافز والمكافات بما   Wages and Incentiveاألجور والحوافز *
يحقق األمن واألمان الوظيفي والمادي للعاملين والمساهمة في رفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة 

 .إنتاجهم

وظيفة هامة حيث أنها بمثابة العامل الرئيسي  وهى  Movement and Promotionالنقل والترقية *
والحاسم في جذب أو طرد الكفاءات البشرية الى ومن المنظمة لذلك يجب العمل على أدائها على مستوى 

 .عاٍل من الكفاءة

والتى تهدف إلى تحسين وتطوير   Human Maintenanceتصميم وتنفيذ برامج الصيانة البشرية *
ة او االجتماعية او الصحية او النفسية وتطوير نوعية حياة العمل فضالً عن توفير بيئة العمل سواء المادي

 ).28-27ص. (األمن والسالمة للعاملين

أن اإلطار العام لوظائف ومهام إدارة الموارد البشرية يشتمل على العديد من ) م2009(وكما يرى الظاهر 
ومتماشيا . د البشرية داخل المنظمة او الشركةالوظائف التى تكون في مجموعها مجال عمل إدارة الموار

مع رؤية ورسالة وأهداف المنظمة بحيث يتضمن عمل وتطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية والتى تشتمل 
 :على القيام بالوظائف التالية 

 :وظيفة تجميع وتكوين الموارد البشرية -1
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فهى وظيفة رئيسية يندرج تحتها , إلدارة الموارد البشرية هذه الوظيفة او النشاط من اهم النشاطات الموكلة 
اذ تتكامل وتترابط هذه الوظائف الفرعية لتنتج في النهاية سلسلة من , الكثير من الوظائف الفرعية 

 :وهذه الوظائف الفرعية يمكننا ذكر بعضها فيما يلي . االعمال

ومنهجية مدروسة , واضح وقائم على اسس علميةتقوم هذه الوظيفة بتحديد : وظيفة تصميم وتحليل العمل *
 .لواجبات ومهام ومسؤوليات  وظائف المنظمة, 

تقوم هذه الوظيفة الهامة بتقدير الحاجة المستقبلية من الموارد البشرية : وظيفة تخطيط الموارد البشرية *
 .ونوعيتها , من حيث اعدادها ومواصفاتها , للمنظمة 

بناء على نتائج وظيفتى تصميم وتحليل العمل وتخطيط  : رد البشرية ظيفة جذب واستقطاب المواو*
الموارد البشرية تقوم وظيفة جذب واستقطاب الموارد البشرية بعملية ترغيب وجذب بعرض مزايا في 

 .المنظمة من خالل سوق العمل المحلي او االقليمي او العالمي 

عمل هذه الوظيفة بانتقاء أفضل المتقدمين لشغل الوظائف ت: وظيفة انتقاء واختيار وتعيين الموارد البشرية *
وذلك باالعتماد على أسس ومعايير اختيار دقيقة تم , الشاغرة في المنظمة والذين تم جذبهم واستقطابهم 

 .وضعها من خالل وظيفة تصميم وتحليل العمل والوظائف

, البشرية الجديدة تبدأ مرحلة إعادة التأهيل  بعد اختيار الموارد: وظيفة التدريب والتأهيل للموارد البشرية *
والتى تعمل على تأهليهم وتجهيزهم لتسلم وتحمل , وذلك من خالل برامج تدريبية علمية وعملية مدروسة 

 .مهام عملهم في المنظمة

 : وظيفة تصميم نظم التعويضات والمكآفات والمزايا العينية -2

واالساسية إلدارة الموارد البشرية ؛ النها تؤدي الى وجود روح تعد هذه الوظيفة من الوظائف الرئيسية 
 :ومن أهم هذه النظم. االنتماء وزيادة درجات الوالء للمنظمة

 .نظام المكآفات المالية المباشرة *

 .نظام المزايا العينية*

 .نظام تقييم أداء الموارد البشرية *

 :ة الموارد البشرية نميوظيفة تدريب وت -3

 :تدريب وتنمية الموارد البشرية تعد من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية وتشمل هذه الوظيفة  إن وظيفة

 .ريب المتواصلدالتعلم المستمروالت*

 .التنمية*

 :وظيفة حماية الموارد البشرية -4
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 :هذه الوظيفة الىتهدف 

مشتركة عالية المستوى من أجل ويتم بتصميم ووضع برامج فنية إدارية : توفير السالمة للموارد البشرية *
 .حماية هذه الموارد البشرية من الحوادث الطبيعية 

بهدف حماية , وتصميم برامج للتوعية الصحية , وذلك من خالل التأمين الصحي : توفير الرعاية الصحية*
 .الموارد البشرية من اإلصابات واألمراض 

 :وظيفة عالقات الموارد البشرية  -5

اذ , ة من أهم الوظائف المنوطة بإدارة الموارد البشرية تجاه الموارد البشرية داخل المنظمة تعد هذه الوظيف
 :وتشمل هذه الوظيفة عل, تعمل على خلق بيئة مساعدة لنمو العالقات االجتماعية 

هذه الوظيفة اوالنشاط يتم من خالله تصميم برامج متنوعة تشتمل على : عملية دمج الموارد البشرية *
بداءاً من , ئل وطرق تهدف الى تفعيل مشاركة الموارد البشرية في العملية اإلنتاجية داخل المنظمة وسا

وعملية , المساهمة والمشاركة في عملية التخطيط التى تؤهلهم الى المشاركة في عملية اتخاذ القرارات 
عدالت األنتماء الوالء الدمج هذه تعمل على رفع الروح المعنوية للموارد البشرية فضالً عن زيادة م

 )22-21-20ص.(للشركة

 :وظائف الموارد البشرية في اآلتي)م2007(ويحدد ابو النصر 

 .استقطاب وتوظيف الموارد البشرية-1

 .تطوير وتنمية الموارد البشرية-2

 .تحفيز ومكافأة الموارد البشرية-3

 .رعاية الموارد البشرية-4

 ).70ص.(عليهاصيانة الموارد البشرية والمحافظة -5
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 نظام اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية: المبحث الرابع 

مع زيادة التحول التكنولوجي الرقمى للمنظمات والشركات أصبح من الضرورى تحويل الوظائف والملفات 
الورقية الى ملفات إلكترونية وأصبحت العالقات اصحاب االعمال والمديرين والعاملين تتم عن طريق 

وظائف التسويق والتمويل والمحاسبة والعمليات إلى ومع تحويل , الشبكات الداخلية والخارجية واالنترنت
ومن هذا المنطلق سوف , كان لزاماً أن تتحول إدارة الموارد البشرية الى إلكترونية , اعمال إلكترونية 

 e.HRMنتناول االدارة اإللكترونية للموارد البشرية 

 المقصود بنظام اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية

د البشرية هي التطبيق العملي الستراتيجيات رأن اإلدارة اإللكترونية للموا) م2008(يرى النجار
وممارسات المنظمة في الموارد البشرية عن طريق الدعم الموجه واالستغالل الكامل لقنوات شبكة 

 .HRMالمعلومات الداخلية والخارجية والدولية فهي طريق لألداء 

 :من  e.HRMويتكون نموذج 

 .في المنظمة  HRM تحديد طبيعة*

 :كالتالي e.HRM أهداف *

 .تحسين التوجه االستراتيجي للموارد البشرية-1

 .تخفيض تكلفة العمالة-2

 .من الموارد البشريةتحقيق مكاسب -3

 . HRتسهيل أداء وظائف إدارة -4

 .رفع معدالت االداء واالنتاجية في المنظمة-5

 .تنمية وتحسين عالقات العمل-6

 :وتكون كالتالي  e.HRMانواع *

 .وجها لوجه او فوريا HRتقديم خدمات -1

 .الكترونياَ  HRMإجراء معامالت -2

 .HRMمراجعة االسلوب التقليدي -3

 e.HRMتحويل االسلوب التقليدي الى -4
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 :هي واهم النتائج المتوقعة e.HRMنتائج تطبيق *

 High Commitmentأعلى التزام -

 High Competenceأعلى جدارة -

  Cost effectiveness أعلى فعالية-

 ).243-242ص (   High congruenceأعلى تطابق-

بأن نظام اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية هو  )م2007ماركهام -هوبكنز(عالوة على ذلك يشير 
, سيسهم والذي , باختصار تطبيق متميز للتقنيات المعتمدة على الويب في النظم المرتبطة بالموارد البشرية 

في اتاحة إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة بالموارد , مع بعض التغييرات التنظيمية األخرى 
 ).18ص (البشرية على نطاق واسع وكذلك توفير فرص عديدة إلدارة تلك المعلومات 

 :للموارد البشرية اإللكترونيةأهمية نظام االدارة 

أن نظام االدارة االلكترونية للموارد البشرية ذا أهمية كبرى ألية شركة ) م2007ماركهام -هوبكنز(ويذكر 
باألضافة الى الرابط  بين نظم مختلفة معاً مما يعطي , وذلك لقدرته على تسهيل الوصول الى المعلومات 

من  كبيرومع تطور هذا النظام وامتداده للربط بين عدد . الشركة ميزة تنافسية على غيرها من الشركات 
زايا والمكاسب التى ستعود على الشركة اكثر بكثير من تكاليف مستكون ال, قواعد البيانات المنفصلة

 ).22ص(تنفيذه

 : للموارد البشرية مزايا نظام اإلدارة اإللكترونية

 :ان من اهم مزايا نظام االدارة االلكترونية مايلي) م2008(يرى النجار

االدارة االلكترونية للموارد البشرية بسبب سهولة المنافسة والبحث عن زادت الحاجة للعاملين في ظل -1
 .وظائف بديلة

 .تستخدم الشركات البوابات االلكترونية لزيادة مراكزها التنافسية ومن ثم زيادة االنتاجية الكلية والنوعية -2

مجيات االجور وبرمجيات ربط قواعد البيانات المختلفة داخل إدارة الموارد البشرية مع بعضها مثال بر-3
 .االداء واتاحتها  على الموقع على االنترنت لكل من العاملين والمديرين

كتابة التقارير الفورية عن العاملين من بوابة الشركة على االنترنت  باستخدام المعايير مما يوفر  -4
 ). 248. ( للمديرين القرارت الموضوعية
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بان اقسام الموارد البشرية كانت تقليدية في عملها وتمثل عبئاً ) م2007ماركهام -هوبكنز(في حين يرى 
ولكن أصبح هناك اعتقاد متزايد في . كبيراً على الشركات وليست عنصراً أساسياً ومؤثراً في نجاح العمل

وذلك من خالل , االعوام االخيرة بأنه يمكن للشركات والمؤسسات أن تكون لها ميزة تنافسية عن غيرها 
 :ويحدث ذلك بعدة وسائل. اردها البشرية تطوير مو

 .تنفيذ التدريب بشكل اسرع وتطبيق المهارات المكتسبة بشكل فعال  •
 .اكتساب قدرات متميزة تميزها عن االخرين •
 .تحسين العالقات بين القطاعات الوظيفية المختلفة داخل الشركة •
 .تحسين الخدمات المقدمة للعمالء •
 .لمتغيرات السوق  شكل افضلالمرونة واالستجابة ب •

 
العديد من الوسائل التي يمكن من خاللها إدارة الخدمات الخاصة بالموارد تقدم تكنولوجيا اإلنترانت 

 :حديدها في ست نقاط رئيسية ، وهي ويمكن ت. البشرية وتطويرها 
 
 .إعطاء دور أكثر استراتيجية للموارد البشرية -1
 .دعم أفضل لإلدارة عبر أقسام الشركة -2
 .توفير فرص أكبر للمشاركة والتدريب -3
 . تحسين صورة الشركة-4
 .تقليل النفقات اإلدارية -5
 ).24ص (.إرضاء العاملين -6
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 الدراسات السابقة

 :ةــــالمقدم

وفيما يلي عرض ألهم , الحالية قامت الباحثة بحصر بعض من الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة 
 :تلك الدراسات

 :الدراسات العربية: أوالً 

إدارات الحاسب اآللي باألجهزة الحكومية في المملكة العربية "وهي بعنوان ) :هـ1419(دراسة الحربي -1
 "المعوقات والحلول :السعودية 

استخدم الباحث المنهج الوصفي . وتهدف في األجهزة الحكومية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية
 .المسحي 

 :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

 :من أهم المعوقات البشرية التي تواجه استخدام الحاسب اآللي في اإلدارات الحكومية مايلي  -

نقص عدد العاملين ،عدم برامج خاصة للتدريب في مجال الحاسب اآللي ،عدم توفر مؤهالت علمية كافية  -
 .لدى العاملين للقيام باألعمال المناطة بهم ،عدم وجود حوافز مادية ومعنوية للعاملين األكفاء 

 :كما أن هناك معوقات تنظيمية تواجه استخدام الحاسب اآللي تتمثل في  -

عدم وضوح أهداف اإلدارة ،عدم وجود خطط إستراتيجية ،عدم وجود وصف وظيفي واضح للوظائف  -
 . لكل وظيفةالمهام يحدد المسؤولية و

 :ومن أهم المعوقات الفنية التي تواجه استخدامه -

وجود وكالء عدم وجود وكيل معتمد داخل المملكة لألجهزة واألنظمة التي تستخدمها اإلدارة ،عدم  -
صعوبة تعريب األنظمة ) خبراء أكفاء في األجهزة التي يوردونها لدعم العمالء (األجهزة واألنظمة 

سهولة ،عدم توافر معايير ثابتة ومتبعة لتوثيق بألجنبية ،عدم زيادة طاقة أجهزة الحاسب اآللي والبرامج ا
التطور  ، أنظمة الحاسب اآللي ،عدم وجود مواصفات ومعايير ينبغي االلتزام بها عند شراء األجهزة

 .السريع في تقنية الحاسب

 :اآللي في وتتمثل المعوقات المالية التي تواجه استخدام الحاسب -

  .عدم كفاية الميزانية لالحتياجات المادية إلدارة الحاسب اآللي من الجهات المختصة -
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في منهج الدراسة ،ولكنها تختلف عنها في مجال التطبيق حيث  وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية
 .طبقت على األجهزة الحكومية بمدينة الرياض 

معوقات استخدام الحاسب اإللكتروني في العمل اإلداري "وهي بعنوان ):هـ1423(دراسة الحازمي -2
 "دراسة مسحية على إمارة منطقة المدينة المنورة :

وقد هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على المعوقات اإلدارية واإلنسانية والفنية التي تحد من استخدام 
استخدم الباحث المنهج الوصفي .قة المدينة المنورة الحاسب االلكتروني في العمل اإلداري بإمارة منط

 .التحليلي مستخدماً االستبانة كأداة لجمع البيانات 

 :وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج من أهمها 

عدم إتاحة :من استخدام الحاسب اإللكتروني في العمل اإلداري أن من أهم المعوقات اإلدارية التي تحد -
 %.85فرص للنمو والترقي لمستخدمي الحاسب اإللكتروني بنسبة الهيكل التنظيمي 

الشعور :ومن أهم المعوقات اإلنسانية التي تحد من استخدام الحاسب اإللكتروني في العمل اإلداري -
 %.71بالخوف من مصادر اإلشعاع الصادر من أجهزة الحاسب اآللي بنسبة 

عدم إعطاء :تخدام الحاسب اآللي في العمل اإلداري كما أظهرت الدراسة وجود معوقات فنية تحد من اس-
 %.63دورات متخصصة في الحاسب اآللي بنسبة 

وقد اتفقت تلك الدراسة نع الدراسة الحالية في كونها تناولت معوقات استخدام الحاسب في العمل اإلداري 
حيث تم تطبيقها على إمارة ،كما اتفقت معها في منهج الدراسة وفي أداتها ولكن خالفتها  في مجال التطبيق 

 .منطقة المدينة المنورة 

المعوقات اإلدارية والتطبيقية الستخدام الحاسب اآللي  "والتي كانت بعنوان ): هـ1423(دراسة المسفر  -3
 "دراسة تطبيقية على بعض األجهزة األمنية بمدينة الرياض  :في األجهزة األمنية 

 ديد االستخدامات الحالية للحاسب اآللي في األجهزة األمنية ،وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تح
والتعرف على المعوقات اإلدارية والتطبيقية التي تحد من استخدام الحاسب ،كذلك التعرف على أراء 
ووجهات نظر العاملين في مجال الحاسب اآللي إزاء تطبيقاته ،استخدام الباحث المنهج الوصفي من خالل 

 .مستخدما االستبانة كأداة لجمع البيانات األسلوب المسحي 

 :من النتائج من أهمها وقد أسفرت الدرسة عن عدد 

تنفيذ مهام الوظيفة ،حفظ واسترجاع البيانات :أن من أكثر مجاالت الحاسب اآللي استخاماً هي  -
 .،الرقابة والتخطيط ألغراض اتخاذ القرارات ،استخدام االنترنت :والمعلومات ،وإن أقلها استخداما هي 
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ضعف :أن من أكثر المعوقات اإلدارية التي تحد من استخدام الحاسب آللي في األجهزة األمنية هي  -
وجود نقص في القوي العاملة المدربة ،عدم حرص اإلدارة على تدريب العاملين في الحوافز للعاملين ،

 .مجال الحاسب اآللي 

المعوقات التطبيقية التي قد تحول دون االستفادة من إمكانات  أن هناك عدد من كما أظهرت الدراسة  -
عدم وجود دورات تدريبية مكثفة في مجال استخدام الحاسب : الحاسب اآللي في األجهزة األمنية من أهمها

عدم وجود خبرة ,اآللي ،عدم تبادل الخبرات بين الجهات األمنية المختلفة في مجال استخدام الحاسب اآللي 
العاملين في مجال الحاسب اآللي ،عدم األهتمام بالصيانة الدورية لألجهزة ،عدم تحديث أجهزة دى كافية ل

 .وأنظمة الحاسب اآللي 

الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها تناولت بعض جوانب معوقات استخدام الحاسب اآللي وقد اتفقت تلك 
في منهج الدراسة ،ولكنها خالفتها في مجال التطبيق وتتمثل في المعوقات اإلدارية والتطبيقية ،كما اتفقت 

 .حيث تم تطبيقها على األجهزة األمنية بمدينة الرياض 

تنمية الموارد البشرية ودورها في تفعيل اإلدارة " والتى كانت بعنوان ) هـ1428(دراسة الرشيد  -4
 ".الرياض دراسة تطبيقية على العاملين في األمن العام بمدينة : اإللكترونية 

وتهدف الردساة الى التعرف على تنمية الموارد البشرية وخصائصها وأهدافها في إدارات شؤون الضباط 
استخدم . وبيان معوقات تنمية الموارد البشرية في االدارة االلكترونية , واالفراد العاملين في االمن العام 

 .الباحث المنهج الوصفي

 :نتائج من أهمها وقد توصلت الدراسة الى عدد من ال

 .أفراد عينة الدراسة موافقين على أن هناك مبررات تدعو الى التحول للعمل باإلدارة اإللكترونية -

 .أفراد عينة الدراسة موافقين على أن هناك معوقات تحول دون تفعيل اإلدارة اإللكترونية -

اح تفعيل اإلدارة اإللكترونية في أفراد عينة الدراسة موافقين بشدة على أن هناك مقترحات كفيلة بنج -
 .االمن العام

 .أفراد عينة الدراسة موافقين على انهم راضين عن التنمية المتبعة في ظل اإلدارة اإللكترونية  -

واتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في انها تناولت في احد محاورها معوقات تطبيق اإلدارة 
نجاح تفعيل اإلدارة اإللكترونية ، واتقفت معها في تركيزها على جانب  اإللكتروينة  كما تطرقت لمقترحات

تنمية الموراد البشرية ودورها في تفعيل اإلدارة اإللكترونية ، واختلفت عنها في مجال التطبيق حيث طبقت 
 .في االمن العام بالرياض 
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 :الدراسات االجنبية :ثانياً 

تجارب تعدد : العمل التعاونى المدعوم بالكمبيوتر " بعنوان ) Leibrock  )1994دراسة ليابروك  -5
 ".معاني المعرفة والتعليم ومنظمات التعليم 

“Computer – supported collaborative Work: Experiments in the polysemy 
of cognition, and education and learning organizations “ 

على دور شبكة المعلومات العالمية الكبرى والتقدم في تكنولجيا المعلومات  الدراسة الى التعرفهدفت 
والتحول الحديث في فلسفات اإلدارة وتكوين فرق العمل وتحقيق إمكانيات جديدة ممكنة للعمل التعاونى 

 .المدعوم بالكبيوتر

العمل التعاونى تكونت عينة الدراسة من مجموعة من طالب جامعة تكساس الخريجين الذين اشتركوافي 
. المدعوم بالكمبيوتر الختيار تأثير السمات الشحصية وأساليب التعلم على استخدامهم لتكنولوجيا المعلومات

 .تم اختيار االستخدام فيما يتعلق بؤشر نوع الشخصية واستبيان ألسلوب التعلم

 :وأظهرت الدراسة النتائج التالية

يساعد على إدراك المستويات اإلدارية العليا لطبيعة العمل عند ان العمل التعاونى المدعوم بالكمبيوتر -
 .اشتراكهم في المشروعات الجماعية

إحصائياً بين متغيرات الدراسة المتعلقة بالسمات الشخصية وأساليب التعلم لدى عدم وجود عالقة مهمة -
 .الطالب الجامعيين

واختلفت عنها في عينة الدراسة  حيث , االدارية اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في في الجوانب 
كانت عينة الدراسة عند ليابروك مكونة من الطالب الجامعيين ، بينما تكونت عينة الدراسة الحالية من 

   .يري وموظفى الموارد البشرية مد

في الهيكل  التأثير: المنظماتتكنولوجيا المعلومات في "وعنوانها ) Wigand )1995دراسة ويجاند  -6
 "والمهاموالناس 

“Information technology in organizations: Impact on structure, people, and 
tasks” 

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير تكنولوجيا المعلومات ،وخاصة البريد اإللكتروني ،على ثالثة من 
 .واتجاهات العاملين والمهام الوظيفية  الهيكل التنظيمي:في المنظمات أال وهي المكونات الرئيسية 

مديراً وموظفاً ومهنياً وإداري مساند في إحدى منظمات التعليم العالي  390وتكونت عينة الدراسة من 
ستبيان مكتوب بمعدل جامعة والية أريزونا ، وتم جمع البيانات من خالل االتابعة للقطاع العام وهي 

ولغايات إجراء الدراسة تم إنشاء نموذج التفاعل التنظيمي الماسي بحيث يوضح كيف يمكن % 54استجابة 



77 
 

هذه العناصر من التغيير في باقي العناصر وكيف يتفاعل مع البيئات الداخلية والخارجية كل عنصر من 
 .والبيئية التنظيمية هي الهيكل اإلداري لجامعة عامة كبيرة .للمنظمة 

 :عما يلي  الدراسةكشفت نتائج 

أن استخدام البريد اإللكتروني في التواصل بين أصناف الوظائف المختلفة على المستويات الوظيفية -
 .وفق حدود هرمية التسلسل مبنية على المستويات المتوسطة ومستويات اإلدارات والتنظيمية يسير 

وحدات التنظيمية المختلفة والمتباعدة أن هناك تزايد في استخدام البريد اإللكتروني ليحقق التعاون مابين ال-
. 

وجود فروق في درجة استخدام المدراء للبريد اإللكتروني حيث إن مدراء اإلدارة العليا يستخدمون البريد -
 .لالتصال األفقي أكثر من االتصال الرأسياإللكتروني يومياً أكثر من مدراء المستوى األقل ،ويستخدم 

وجود فروق في نوع المهام الوظيفية حيث وصف المستجيبون مهامهم اليومية باعتبارها غير روتينية -
معقدة وتعاونية أكثر من كونها مهام غير مؤكدة أو بسيطة أو روتينية أو واسعة االنتشار، حيث يحقق 

لمهام الغامضة والمعقدة ااستخدام البريد اإللكتروني للمهام غير المؤكدة والبسيطة والروتينية وتقل في 
 .وغير الروتينية 

وجود عالقة أرتباطية بين تكنولوجيات المعلومات وبين أصناف العمل والمهام الوظيفية ،بحيث يتنوع -
استخدام التكنولوجيا بتنوع تصنيف العمل وأنواع المهام ،كما ترتبط أهمية استخدام البريد اإللكتروني 

 .م البريد اإللكتروني على المستويات المختلفة للتنظيم اإلداري ارتباطاً كبيراً بتكرار استخدا

مثلة في تقنية اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في اهتمامها بموضوع التكنولوجيا المعلوماتية والمت
 .البريد اإللكتروني

في  التطور الحديث"والتي جاءت تحت عنوان ) Olsen& Others2004(وآخرون دراسة أولسن  -7
 Electronic”"جمع المعلومات اإلدارية الكترونياً وتقييمها بشكل علمي في القرن الحادي والعشرين 

Survey Administration Assessment in Twenty –First Century”  

 :هدفت هذه الدراسة إلى 

إلدارية التقليدية لدراسة اختبار التطبيق العلمي للمزايا والمساوئ اللوجستية اإللكترونية مقابل العمليات ا-
 .مشروع كبير 

 .تقييم العالقة التوافقية بين المعلومات المستقبلية إلكترونياً مقابل إجراءات التجميع الورقي -

 :وكان من أبرز ماتوصلت إليه الدراسة 

رير تساهم التقنيات اإلدارية في توفير الوقت والجهد ، من خالل السرعة الهائلة للوقت المستغرق بتم-
 .، وإمكانية الحصول على نتائج غنية بالمعلومات من العمليات االلكترونية  المعلومة
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كذلك الحاجة إلى دعم تقني هائل لتشغيل ,الجانب السلبي الرئيسي يتمثل التكلفة المادية لبرامج الكمبيوتر -
 .البرامج بنجاح 

استخدام الحاسب اآللي في إنجاز األعمال اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في اهتمامها بمجال 
 بات استخدامه في المجال األداري وعرضه ألهم عق, اإلدارية ومقارنته بالطرق التقليدية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالثالفصل   

 

 إجراءات الدراسة الميدانية

.منهج الدراسة ومتغيراتها: أوال*  
 

.وعينتهامجتمع الدراسة : ثانياً *  
 

.خطوات إجراء الدراسة: ثالثاً *  
 

.المعالجات اإلحصائية: رابعاً *  
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 الفصل الثالث 

 إجراءات الدراسة الميدانية
 

 :مقدمة 
يتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة من حيث منهج الدراسة الذي استخدمته الباحثة واألساليب 

في معالجة بياناته ، وتحديد مجتمعه وعينته ، وأدواته من حيث بنائها ،  اإلحصائية التي استخدمت
 :واإلجراءات المتبعة في التأكد من صدقها وثباتها، وهى على النحو التالي

 :منهج الدراسة ومتغيراتها: أوالً 
توضيح منهج الدراسة ، ومتغيرات الدراسة ،وفيما يلي : ويشتمل هذا الجزء على جانبين أساسيين وهما 

 :لكل منهما
 :منهج الدراسة.1

تخدام اإلحصاء استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي، وفي هذا المنهج تم اس
استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للتعرف على درجة معوقات  الوصفي المتمثل في

تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة المواردالبشرية ، وأيضاً التعرف على اآلليات التي يمكن من خاللها 
من أداة التي تم تعريفها التغلب على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية ،وذلك من خالل االستجابات 

 .الدراسة
 

كما تم استخدام المنهج االستداللي وذلك من خالل استخدام اإلحصاء االستداللي المتمثل في الكشف عن 
النتائج المتعلقة بالفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة ، وكذلك 

 .اإلدارة االلكترونية في إدارة الموارد البشرية التوصل إلى العالقة االرتباطية بين معوقات تطبيق 
 :متغيرات الدراسة .2

 :اعتمدت الدراسة على المتغيرات اآلتية
وهو المتغير الذي يعمل على إحداث تغير ما في الواقع ،ومالحظة نتائج وآثار هذا : التغيرات المستقلة.1

 :هذه الدراسة المتغيرات التاليةوتمثل المتغيرات المستقلة في . التغير على المتغير التابع
 .الدورات التدريبية   -عدد سنوات الخبرة  –المرتبة الوظيفية  –العمر  –المؤهل العلمي 

 . وهو المتغير الذي يقاس أثر تطبيق المتغير المستقل عليه: المتغيرات التابعة .2
 :وتتمثل المتغيرات التابعة في هذه الدراسة 

 .اللكترونية في إدارة الموارد البشريةمعوقات تطبيق اإلدارة ا-
 .اآلليات التي يمكن من خاللها التغلب على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة الموارد البشرية-

 :مجتمع الدراسة: ثانيا
 . بالقطاع الصحي الخاصموظفي إدارة الموارد البشرية مديري وتكون مجتمع الدراسة من 

 :عينة الدراسة 
 .فرداً تكونت عينة الدراسة من مئة 

 :وصف عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة
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 )1(جدول 
 

 يبين توزيع عينة الدارسة وفقا لمتغير المؤهل العلمي 
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 النسبة التكرار المؤهل العلمي
 %16 16 ماجستير

 %10 10 دبلوم عالي 

 %52 52 بكالوريوس

 %12 12 دبلوم

 %10 10 ثانوي
 %100 100 المجموع
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 )2(جدول
 

 يبين توزيع عينة الدارسة وفقا لمتغير العمر
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 النسبة التكرار العمر
 4.0 %  4 سنة 25 من أقل

 40.0 %  40 . سنة 35 من أقل إلى سنة 25 من

 32.0 %  32 .سنة 45 من أقل إلى سنة 35 من

 20.0 % 20 . سنة 55من أقل الى سنة 45 من
 4.0  % 4 فأكثر سنة 55

 100.0 % 100 المجموع



83 
 

 )3(جدول
 

 يبين توزيع عينة الدارسة وفقا لمتغير الرتبة الوظيفية
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 النسبة التكرار الرتبة الوظيفية
 8 %  8 .مسؤول عالقات حكومية    

 14 %  14 .منسق موارد بشرية    
 18 %  18 . مدير موارد بشرية    

 20 % 20 .مدير موارد بشريةمساعد    
 40  % 40 . موظف إداري    
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 )4(جدول
 

 يبين توزيع عينة الدارسة وفقا لمتغير سنوات الخبرة
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 النسبة التكرار عدد سنوات الخبرة
 18 %  18 سنة فأكثر 15من 

 26 %  26 سنوات 5أقل من 
 26 %  26 سنة 15سنوات إلى اقل من  10من 
 30 % 30 سنوات 10سنوات إلى اقل من  5من 

 100.0 % 100 المجموع
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 )5(جدول
 

 يبين توزيع عينة الدارسة وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية التي تم االلتحاق بها 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ةيبيردت ةرود يأب قحتلأ مل.ةيبيردت ةدحاو ةرودناتيبيردت ناترودةيبيردت تارود ثالث

اهب قاحتلالا مت ىتلا ةيبيردتلا تارودلا ددع
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8.0%

اهب قاحتلالا مت ىتلا ةيبيردتلا تارودلا ددع

 النسبة التكرار عدد الدورات التدريبية
 8 %  8 لم ألتحق بأي دورة تدريبية

 12 %  12 .دورة واحدة تدريبية
 18 %  18 دورتان تدريبيتان

 62 % 62 ثالث دورات تدريبية
 100.0 % 100 المجموع
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 :خطوات إجراء الدراسة: ثالثاً 
 :ويشمل هذا الجزء على الجوانب التالية

 :خطوات بناء أداة الدراسة)1(
 

في قياس معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة  ويشمل ذلك على خطوات بناء الدراسة المتمثلة
الموارد البشرية بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة ، وقياس اآلليات التي يمكن من خاللها 
التغلب على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة الموارد البشرية وتم إعداد أداة الدراسة وفقاً 

 :للخطوات التالية
 

 :صياغة فقرات أدارة الدراسة: الخطوة األولى 
 :لصياغة فقرات أداة الدراسة تم عمل اإلجراءات التالية

مراجعة أدبيات الدراسة المرتبطة بكل محور من محاور معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة .1
المرتبطة باآلليات التي يمكن من الموارد البشرية بمدينة مكة المكرمة ،وكذلك مراجعة أدبيات الدراسة 

 .خاللها التغلب على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة الموارد البشرية
مراجعة مقاييس الدراسات السابقة التي استخدمت للتعرف على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية ، .2

 .معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية  وأيضاً للتعرف على اآلليات التي يمكن من خاللها التغلب على
مراجعة المصادر السابقة ، والموضوعات المشتملة عليها ، من أجل تحديد فقرات كل محور من محاور .3

 .أداة الدراسة وصياغتها
 :تم صياغة فقرات أداة الدراسة حسب ما يلي.4
) د ما ، ال أوافق ، ال أوافق مطلقاً أوافق بشدة ، أوافق ، أوافق الى ح( استخدام مقياس ليكرت الخماسي .أ

 .لإلجابة على فقرات االستبانة
حيث اشتمل مقياس معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في . تم إعداد أداة الدراسة في صورتها األولية . ب

إدارة الموارد البشرية على أربعة محاور رئيسية ، ومحور خاص باآلليات التي يمكن من خاللها التغلب 
 .لى معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونيةع
 

 :عرض أداة الدراسة على المحكمين: الخطوة الثانية
وذلك للتأكد من  معروفين أساتذةبعد أن وضعت الباحثة أداة الدراسة في صورتها األولية تم عرضها ) 1(

مدى مناسبة المفردات والفقرات، والنظر في مدى كفاية أداة الدراسة من حيث عدد الفقرات، وشموليتها 
،وتنوع محتواها ، وتقويم مستوى الصياغة اللغوية واإلخراج ، وإضافة أية اقتراحات أو تعديالت يرونها 

 . مناسبة
 :حساب معامل ثبات أداة الدراسة )2(

  الدراسة   ، وقد بلغ الثبات الكلي ألداةالنصفيةج معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة التجزئة تم استخرا
ت الثبات لمحاور كما تعتبر جميع معامال، ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة معامل، وهو )0.918(

محاور أداة ، ومناسبة إلغراض هذه الدراسة حيث تم حساب معامل ثبات لكل محور من الدراسة مرتفعة
 ).6( رقم الجدول الدراسة الرئيسية ويوضحها
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 )   6(جدول 

 معامالت الثبات ألداة الدراسة ومحاورها
 معامل الثبات الثبات ألداة الدراسة ومحاورها

معوقات تطبيق اإلدارة 
 االلكترونية

 0.819 المعوقات اإلدارية 
 0.841 المعوقات التقنية

 0.850 المعوقات المالية

 0.932 المعوقات البشرية
 0.891 الثبات الكلي لجميع المعوقات

 0.712 آليات التغلب على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية 
 0.918 الثبات الكلي ألداة الدراسة

 
 0.70ويتضح من الجدول أن معامالت الثبات معقولة جدا حيث أن المقاييس المقننة يجب أال تقل عن 

فهو معامل لثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة كما هو  0.918أن معامل الثبات الكلي بلغ وحيث 
 الحال في جميع محاور الدراسة مرتفعة ومناسبة الفقرات

 :صدق أداة الدراسة ) 3( 
 :تم قياس صدق أداة الدراسة من خالل 
 :صدق المحتوى أو الصدق الظاهري. أ

للتحقق من صدق محتوى أداة الدراسة ، والتأكد من أنها تخدم أهداف الدراسة ، تم عرضها على مجموعة 
مدى مناسبة الفقرة : حيث ، وطلب منهم دراسة األداة ، وإبداء رأيهم فيها من  ساتذةألالمحكمين من أمن 

الفقرات، وشموليتها، وتنوع أداة الدراسة من حيث عدد ، وطلب إليهم النظر في مدى كفاية للمحتوى
ونها مناسبة فيما يتعلق ، أو أية مالحظات يرويم مستوى الصياغة اللغوية، و اإلخراج، وتقمحتواها

 .، أو الحذف وفق ما يراه المحكم الزماً بالتعديل، أو التغيير
: مثل  ،، وأجرت التعديالت في ضوء توصياتالباحثة بدراسة مالحظات المحكمين، واقتراحاتهموقامت 

تصحيح بعض أخطاء ، ولتصبح أكثر مالئمة، وحذف بعض الفقرات ؛يل محتوى بعض الفقراتتعد
 .، وعالمات الترقيمالصياغة اللغوية

التعديالت بمثابة الصدق الظاهري، وصدق  ، وإجراءالباحثة األخذ بمالحظات المحكمينوقد اعتبرت 
 .لقياس ما وضعت له، واعتبرت الباحثة أن األداة صالحة المحتوى لألداة

 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار. ب
، ومدى ارتباط هذه الفقرات داة الدراسة وكل محور من محاورهاتم التحقق من صدق االتساق الداخلي أل

، وتحقق الباحث من ذلك بإيجاد معامالت ، والتأكد من عدم التداخل بينهاالمكونة لها بعضها مع بعض
 .يوضح ذلك) 7(  رقم باستخدام معامل االرتباط بيرسون ، والجدولاالرتباط 
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 )7(جدول 
 جدول يبين االتساق الداخلي ألداة الدراسة ومحاورها

معامل  االتساق الداخلي ألداة الدراسة ومحاورها
 االرتباط

معوقات تطبيق اإلدارة 
 االلكترونية

 
 

 0.730** المعوقات اإلدارية 
 0.704** التقنيةالمعوقات 

 0.762** المعوقات المالية

 0.786** المعوقات البشرية
االتساق الكلي لجميع 

 المعوقات
 

**0.728 

 0.779** آليات التغلب على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية 
 0.762** االتساق الكلي ألداة الدراسة

 .(0.01)توجد داللة إحصائية عند مستوى ** 
الجدول أن معامالت االرتباط ألداة الدراسة جاءت مرتفعة ، ويدل ذلك على قوة التماسك الدالي يتضح من 

 .لفقرات أداة الدراسة جميعها ، وكذلك في كل محور من محاورها
 

 :الصورة النهائية ألداة الدراسة
) 62(الدراسة منأصبحت أداة الدراسة جاهزة في صورتها النهائية لقياس ما وضعت له ، وتكونت أداة 

فقرة ، محور المعوقات ) 15(محور المعوقات اإلدارية ويشمل : فقرة ، موزعة على خمسة محاور هي 
فقرة ، ومحور آليات التغلب على ) 11(فقرة ، محور المعوقات البشرية ويشمل ) 13(التقنية ويشمل 

بين توزيع فقرات أداة الدراسة على ي) 8(فقرة ، والجدول ) 12(معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية ويشمل 
 .محاورها

 
 )8(جدول 

 يبين الصورة النهائية ألداة الدراسة ومحاورها 
 عدد الفقرات محاور الدراسة

معوقات تطبيق اإلدارة 
 االلكترونية

 13 المعوقات اإلدارية 
 13 المعوقات التقنية

 13 المعوقات المالية

 11 المعوقات البشرية
 12 آليات التغلب على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية 

 62 العدد الكلي لفقرات أداة الدراسة
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 :إجراءات التطبيق التجريبي ألداة الدارسة) 4(

الباحثة بعملية قامت بعد أن وضعت أداة الدراسة في صورتها النهائية ، وأصبحت جاهزة للتطبيق ، 
التطبيق، وبدأت الباحثة بتطبيقها على أفراد عينة الدراسة ، حيث قامت بإعداد جدول زمني لعملية التطبيق 

 .2010لعملية التطبيق وحدث ذلك خالل شهر سبتمبرحيث تم تخصيص ثالث أسابيع 
 

 :تطبيق أداة الدراسة  ) أ(
تولت الباحثة من خالل التعليمات المضمنة في أداه وأداة الدراسة على عينة الدراسة  قامت الباحثة بتطبيق

الدراسة توضيح أهداف الدراسة ، وبيان أهميتها ، والفائدة المرجوة منها ، كما طمأنت عينة الدراسة أن 
 .اإلجابات ستعامل بسرية تامة ، كما أوضح لهن طريقة االستجابة

 :تحديد درجة كل مستوى من مستويات االستجابة 
 )9(جدول 

 :بيان درجة كل مستوى من مستويات االستجابة 
 :كما هو مبين في درجة القطع اآلتي  LIKART SCALE.وذلك حسب مقياس ليكارت الخماسي 

التقدير في  النسبة المتوسط م
 االستبانة

التقدير في التعليق 
 على النتائج

 درجة كبيرة جداً  أوافق بشدة %100إلى % 84من  5إلى  4.2من  1
 درجة كبيرة أوافق % 83.9إلى % 68من  4.19إلى  3.4من  2
 درجة متوسطة  أوافق إلى حد ما %67.9إلى %  52من  3.39إلى   2.6من  3
 درجة ضعيفة ال أوافق 51.9إلى % 36من  2.59إلى  1.8من  4
 درجة ضعيفة جداً  ال أوافق مطلقاً  % 35.9إلى % 20من  1.79إلى  1من  5

 
 :االستجابات في أداة الدراسةطريقة تفريغ ) ب(
تم تفريغ االستجابات وفق المعايير المحددة في أداة الدراسة حيث أعطي لكل فقرة في مقياس ليكرت  -1

، ال أوافق  2= ، ال أوافق  3= ، أوافق إلى حد ما  4=، أوافق  5=أوافق بشدة ( الخماسي للمقياس
 )  1= مطلقاً 

 . لى أداة الدراسة ، والمتعلقة بكل متغير من متغيرات الدراسة تم تفريغ البيانات المتحصلة ع -2
 )SPSS(تم إجراء التحليالت اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي  -3

 : المعالجات اإلحصائية
 :وتمثلت فيما يلي ) SPSS(باستخدام النظم اإلحصائية  الباحثة قامت

 :اإلحصاء الوصفي.أ
تتمثل في استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمعرفة درجة معوقات  

تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة الموارد البشرية والتعرف على درجة اآلليات التي يمكن من خاللها 
 . ةالتغلب على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة الموارد البشري

 : اإلحصاء االستداللي .ب
لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين كال من المعوقات اإلدارية  Chi-Squareوتمثل في استخدام 

المؤهل (والمعوقات التقنية والمالية والبشرية وأيضا آليات التغلب على المعوقات وبين متغيرات الدراسة 
 (Pearson)كما تم استخدام معامالت االرتباط ) ت التدريبية العلمي ، العمر،الرتبة الوظيفية، الدورا

 . لمعرفة درجة العالقة االرتباطية بين محاور معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة الموارد البشرية 
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 الفصل الرابع 
 

. 

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها   
 

يتناول هذا الفصل تحليل نتائج الدراسة الميدانية ، وذلك من خالل عرض استجابات إفراد عينة الدراسة 
على أسئلة الدراسة الميدانية ، ومعالجتها إحصائيا باستخدام مفاهيم اإلحصاء الوصفي واالستداللي وأساليبه 

النتائج وتحليلها وتفسيرها في ضوء األساليب النظرية للدراسة الميدانية المتعلقة اإلحصائية ، وصوال إلى 
 .بمعوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة الموارد البشرية

 
:نتائج السؤال األول   

 
التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة  اإلداريةما أهم المعوقــات : ينص السؤال األول على 

 الموارد البشرية ؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات محور 

ح وفيما يلي توضي. المعوقات اإلدارية من معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية
  :ذلك

)10 جدول(  
 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات المحور األول 

)المعوقات اإلدارية من معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية (   
رقم 

العبارة 
في  

 المقياس

 ترتيب العبارة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
المتوسط 
 
 الحسابي

النسبة 
% 

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
حسب 
 درجة

 المتوسطات
 التقدير

اإلجراءات الروتينية تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة  4
.اإللكترونية   كبيرة جدا 1 0.813 83.2 4.16 

نقص الدورات التدريبية لموظفي الموارد البشرية في  10
.مجال اإلدارة اإللكترونية   درجة كبيرة 2 0.845 76.4 3.82 

الستخدام ) المعنوي / المادي (ضعف التحفيز بنوعيه  11
.التقنيات اإللكترونية   درجة كبيرة 3 0.876 76 3.80 

.ضعف التنسيق بين الوحدات اإلدارية  7   درجة كبيرة 4 0.854 74.4 3.72 

االفتقار إلى التخطيط السليم لعملية التحول نحو اإلدارة  1
.اإللكترونية   درجة كبيرة 5 0.737 73.6 3.68 

قلة الفرص المتاحة لموظفي الموارد البشرية لحضور  13
.الندوات والمؤتمرات المتعلقة باإلدارة اإللكترونية    درجة كبيرة 6 1.003 72.4 3.62 

.ضعف الوعي بأهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية 5   درجة كبيرة 7 0.946 71.2 3.56 

.بطء استجابة إدارة الموارد البشرية لمطالب التغيير 6   درجة كبيرة 8 1.010 70.4 3.52 

 قلة مشاركة موظفي الموارد البشرية في التخطيط 12
.لمشروع اإلدارة اإللكترونية    درجة متوسطة 9 0.794 66.8 3.34 
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.المركزية الشديدة في إدارة الموارد البشرية 2 متوسطةدرجة  10 1.030 66 3.30    

ضعف اقتناع وتأييد اإلدارة العليا بالمنظمة لمشروع  8
.اإلدارة اإللكترونية    درجة متوسطة 11 1.012 63.2 3.16 

.غموض الرؤية المستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية 3   درجة متوسطة 12 1.106 58 2.90 

الهياكل التنظيمية الحالية التتوافق مع تطبيقات اإلدارة  9
.اإللكترونية    درجة متوسطة 13 0.943 56 2.80 

المتوسط العام  المحور األول    درجة كبيرة  0.90 70 3.5 
 

 
وبالنظر إلى درجة متوسطات عبارات محور المعوقات اإلدارية من معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 

وفق ) 56% -% 83.2(أي ما نسبته بين )  2.80 - 4.16(إدارة الموارد البشرية نجد أنها تراوحت بين 
حيث بلغ الدرجة متوسطة العام . مقياس ليكارت الخماسي الذي حددته الباحثة في الدراسة الميدانية 

ووفقا للمحك فإن درجة المعوقات اإلدارية من وجهة نظر أفراد %) 70(بنسبة )  3.5(لعبارات هذا البعد 
حظ ارتفاع أغلب استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا عينة الدراسة كانت درجة كبيرة ، ويال

 .وفق المحك الذي وضعته الباحثة  المحور

 : عبارات الستجابات أفراد عينة الدراسة على النحو التالي  وكانت أعلى ثالث

:  والتي تنص على% ) 83.2(ونسبة ) 4.16(، بدرجة متوسطة  بلغ )4(احتلت المرتبة األولى العبارة 
) 10(اإلجراءات الروتينية تؤخر عملية التحول نحو العبارة اإللكترونية ، واحتلت المرتبة الثانية العبارة 

نقص الدورات التدريبية لموظفي " التي تنص على %) 76.4(ونسبة ) 3.82(بدرجة متوسطة  بلغ 
 " .الموارد البشرية في مجال اإلدارة اإللكترونية

" التي تنص على  %) 76(ونسبة ) 3.80(بدرجة متوسطة  بلغ ) 11(ة العبارة واحتلت المرتبة الثالث  
 " . الستخدام التقنيات اإللكترونية ) المعنوي / المادي (ضعف التحفيز بنوعيه 

 : رات الستجابات أفراد عينية الدراسة كانت على النحو التالي أما أدنى ثالث عبا

" ، والتي تنص على %) 63.2(ونسبة ) 3.16(متوسطة  بلغ ، بدرجة )8(العبارة ) 11(احتلت المرتبة 
العبارة ) 12(، واحتلت المرتبة "ضعف اقتناع وتأييد اإلدارة العليا بالمنظمة لمشروع اإلدارة اإللكترونية  

غموض الرؤية المستقبلية لتطبيق " ، والتي تنص على%)58(ونسبة ) 2.90(، بدرجة متوسطة  بلغ )3(
%) 56(ونسبة ) 2.80(، بدرجة متوسطة  بلغ )9(العبارة ) 13(واحتلت المرتبة " نية اإلدارة اإللكترو

 ".الهياكل التنظيمية الحالية التتوافق مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية " والتي تنص على 

وربما يرجع السبب في ذلك إلى مركزية العمل اإلداري داخل المستشفيات الصحية باإلضافة إلى عدم الثقة 
في المعامالت اإلدارية اإللكترونية ، كما أنه قد يكون هناك نقصا في إعداد اإلداريات للتحول إلى اإلدارة 
اإللكترونية، وهذا يرتبط بالدرجة األولى باتجاه اإلداريات نحو إدارة التغيير ، والذي يحتاج إلى العديد من 

لبرامج اإللكترونية التي ستطبق ويؤكد هذا الندوات والمحاضرات، باإلضافة إلى التدريب المناسب على ا
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اإلجراءات الروتينية تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية ، ونقص : التفسير مجئ العبارات
الدورات التدريبية لموظفي الموارد البشرية في مجال اإلدارة اإللكترونية ، وهذا يؤكده ضعف التحفيز 

خدام التقنيات اإللكترونية  والذي جاء في المراتب األولى من عبارات الست) المعنوي /  المادي(بنوعيه 
.هذا المحور   

والمتعلقة بضعف اقتناع وتأييد اإلدارة العليا بالمنظمة لمشروع اإلدارة  تقل المعوقات اإلدارية بينما    
اإللكترونية ، وهذا يكون راجع لغموض الرؤية المستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ، وأن الهياكل 

ناع ضعف اقت: التنظيمية الحالية ال تتوافق مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية ، ويؤكد هذا مجئ العبارات 
وتأييد اإلدارة العليا بالمنظمة لمشروع اإلدارة اإللكترونية ، و غموض الرؤية المستقبلية لتطبيق اإلدارة 
اإللكترونية ، وأن الهياكل التنظيمية الحالية ال تتوافق مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية والتي جاءت في 

.المراتب األخيرة من عبارات هذا المحور   

 :يجة مع النتائج التى توصلت اليها دراسة كالً منوتتفق هذه النت

، ودراسة )هـ1424(، ودراسة ابو مغايض )هـ1423(، دراسة الحازمى )هـ1419(دراسة الحربي
، ودراسة )م1995(، ودراسة ويجاند )م2008(، ودراسة سيرشست وآخرون)م2003(الهميلي 

 .رية في تطبيق اإلدارة االلكترونية، التى اشارت إلى وجود معوقات إدا)م2001(السكوسكى ووارد

، ودراسة العواملة )هـ1424(بينما تختلف هذه النتيجة مع النتائج التى توصل اليها دراسة كل من عمر
التى اشارت الى قلة تأثير المعوقات )هـ1427(، ودراسة القحطاني )م2006(ودراسة غنيم )م2003(

 .اإلدارية في تطبيق اإلدارة االلكترونية

: الثاني السؤال نتائج  
 

دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة  المعوقــات االتقنية التي تحولما أهم : على الثاني ينص السؤال 
 الموارد البشرية ؟

ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات 
وفيما يلي  .من معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية التقنيةمحور المعوقات 

 :توضيح ذلك 
)11 جدول(  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات المحور الثاني
)المعوقات التقنية من معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية (   

رقم  
العبارة  في 

 االستبانة
 ترتيب العبارة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط 
 

 الحسابي

النسبة 
% 

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
حسب 
 درجة

 المتوسطات
 التقدير

.نقص األدلة اإلرشادية الموضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكترونية  11  درجة كبيرة 1 0.945 68.4 3.42 

.إلى قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة االفتقار  3  درجة متوسطة 2 1.037 66.8 3.34 
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ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق  1
.اإلدارة اإللكترونية   درجة متوسطة 3 1.182 64.8 3.24 

.ضعف المتابعة والتطوير للبرمجيات المطبقة  8  درجة متوسطة 4 0.821 63.6 3.18 

.والمتابعة لألجهزة ضعف الصيانة  5  درجة متوسطة 5 1.166 62.4 3.12 

10 
تخلي بعض الشركات الموردة لألجهزة عن الدعم الفني 

. 
 درجة متوسطة 6 0.952 61.2 3.06

 صعوبة وضع مواصفات قياسية عند شراء أجهزة 13
.الحاسب اآللي بالمنظمة   درجة متوسطة 7 0.907 58.2 2.91 

ضعف برامج الحماية للبيانات والمعلومات بإدارات المنظمة  12
 درجة متوسطة 8 1.011 55.6 2.78 .

سرعة التغيير في تكنولوجيا المعلومات وصعوبة  2
.مسايرتها   درجة متوسطة 9 0.830 54.4 2.72 

.سهولة اختراق شبكة االنترنت  9  درجة متوسطة 10 0.982 52.4 2.62 

.الحاسب المتوفرة في المنظمة قلة كفاية أجهزة  4  ضعيف 11 1.172 52 2.60 

.سرعة تطور أجهزة الحاسب اآللي وأنظمتها  6  ضعيف 12 0.969 50 2.50 

.األجنبية )البرامج /األنظمة (صعوبة تعريب  7  ضعيف 13 0.749 47.6 2.38 

 درجة متوسطة  0.98 58 2.9 درجة متوسطة  المحور الثاني 
 

المعوقات التقنية من معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة ( متوسطات عبارات محور وبالنظر الى 
وفق  (47.6% -% 68.4(أي ما نسبته بين )  2.38 -3.42(نجد انها تراوحت بين ) الموارد البشرية 

حيث بلغ الدرجة متوسطة العام . مقياس ليكارت الخماسي الذي حددته الباحثة في الدراسة الميدانية 
ووفقا للمحك فإن درجة المعوقات التقنية من وجهة نظر أفراد  %)58(بنسبة ) 2.9(لعبارات هذا البعد 

لدراسة على عبارات هذا عينة الدراسة كانت درجة متوسطة ، ويالحظ أن أغلب استجابات أفراد عينة ا
 . المحور درجة متوسطة وفق المعيار الذي وضعته الباحثة 

 
 : وكانت أعلى ثالث عبارات الستجابات أفراد عينة الدراسة على النحو التالي 

:" والتي تنص على %) 68.4(ونسبة ) 3.42(، بدرجة متوسطة  بلغ )11(احتلت المرتبة األولى العبارة 
) 3(، واحتلت المرتبة الثانية العبارة " دية الموضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكترونية نقص األدلة اإلرشا

االفتقار إلى قواعد بيانات دقيقة " التي تنص على %) 66.8(ونسبة ) 3.34(بدرجة متوسطة  بلغ 
تي تنص ال%) 76(ونسبة ) 3.24(بدرجة متوسطة  بلغ ) 1(واحتلت المرتبة الثالثة العبارة "  ومتكاملة 

 " . ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية " على  
 : أما أدنى ثالث عبارات إلستجابات أفراد عينية الدراسة كانت على النحو التالي 

قلة " ، والتي تنص على %) 52(ونسبة ) 2.60(، بدرجة متوسطة  بلغ )4(العبارة ) 11(احتلت المرتبة 
، بدرجة متوسطة  بلغ )6(العبارة ) 12(، واحتلت المرتبة "أجهزة الحاسب المتوفرة في المنظمة كفاية 

واحتلت " سرعة تطور أجهزة الحاسب اآللي وأنظمتها " ، والتي تنص على%)50(ونسبة ) 2.50(
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صعوبة " والتي تنص على %) 47.6(ونسبة ) 2.38(، بدرجة متوسطة  بلغ )7(العبارة ) 13(المرتبة 
 ".األجنبية )البرامج /األنظمة (تعريب 

 

وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن  نقص األدلة اإلرشادية الموضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
تعتبر من المعوقات التقنية والتي تؤدي إلى صعوبة فهم التقنيات الحديثة التي تدخلها المنظمة ومما يؤدي 

ية الموارد البشرية ، كما أن ذلك سيؤدي إلى االفتقار إلى قواعد بيانات دقيقة الى سوء استخدامها وعدم تنم
ومتكاملة مما يؤدي الى معوق من معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة الموارد البشرية، وهذا 

مجئ يرتبط بضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ،  ويؤكد هذا التفسير 
نقص األدلة اإلرشادية الموضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ، و االفتقار إلى قواعد بيانات : العبارات

والذي جاء في .  دقيقة ومتكاملة و ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية 
 .المراتب األولى من عبارات هذا المحور 

، و سرعة تطور جهزة الحاسب المتوفرة في المنظمةقات التقنية والمتعلقة بقلة كفاية أبينما تقل المعو    
األنظمة (، و صعوبة تعريب طور أجهزة الحاسب اآللي وأنظمتهاأجهزة الحاسب اآللي وأنظمتها ، سرعة ت

صعوبة المنظمة، ولحاسب المتوفرة في قلة كفاية أجهزة ا: األجنبية ، ويؤكد هذا مجئ العبارات ) البرامج /
 .تب األخيرة من عبارات هذا المحوراألجنبية، والتي جاءت في المرا)البرامج /األنظمة (تعريب 

 
 :وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التى توصلت اليها دراسة كالً من

، دراسة )م2003(، دراسة شركة مايكروسوفت)م2003(، دراسة العواملة )هـ1419(دراسة الحربي 
، دراسة )م1999(، دراسة جورمان )م2008(، ودراسة سيرشست وآخرون)هـ1427(القحطاني

التى اشارت الى وجود معوقات تقنية في تطبيق ). م2004(، دراسة أولسن وآخررون)م2000(هوكنز
 .اإلدارة اإللكتروينة

، ودراسة )م2002(وسبريه  بينما تختلف هذه النتيجة مع النتائج التى توصلت اليها دراسة كل من ياترسون
 .التى اشارت الى قلة تأثير المعوقات التقنية في تطبيق اإلدارة اإللكتروينة) م2006(غنيم 
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 : نتائج السؤال الثالث

 
تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة  المعوقــات البشرية التيما أهم : ينص السؤال الثالث على 

 الموارد البشرية ؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات محور 

وفيما يلي توضيح . رد البشريةالمعوقات البشرية من معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموا
 :ذلك

12 جدول  
المحور الثالثمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات ال  

) ةالمعوقات البشرية من معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشري(   
رقم 

العبارة 
في  

 المقياس

ترتيب العبارة تنازليا حسب المتوسطات 
 الحسابية

المتوسط  
 الحسابي

النسبة 
االنحراف  %

 المعياري

 الترتيب
حسب 
 درجة

 المتوسطات
 التقدير

الثقة لدى موظفي الموارد البشرية في قلة  13
.كافة التعامالت اإللكترونية    درجة كبيرة 1 0.940 72.4 3.62 

المتخصصين في  الموظفينالنقص في عدد  9
.تشغيل وصيانة أجهزة الحاسب اآللي    درجة متوسطة 2 0.956 66.8 3.34 

االنجليزية لدى بعض  اللغةضعف مهارات  10
.موظفي الموارد البشرية    درجة متوسطة 3 1.134 65.2 3.26 

خوف بعض موظفي الموارد البشرية من  2
.التغيير    درجة متوسطة 4 0.936 63.6 3.18 

عند بعض موظفي  للتغييرضعف الدافعية  7
.الموارد البشرية    درجة متوسطة 5 0.779 62.8 3.14 

 المعلوماتينقص الوعي بأهمية الحماية األمن  12
.لدى بعض موظفي الموارد البشرية    درجة متوسطة 6 0.825 61.6 3.08 

البشرية من فقدان  المواردخوف موظفي  4
.مراكزهم الوظيفية    درجة متوسطة 7 1.127 61.2 3.06 

الموارد البشرية  موظفيمقاومة بعض  1
  درجة متوسطة 8 0.995 60.4 3.02 للتغيير 

ضعف اقتناع بعض موظفي الموارد البشرية  6
  درجة متوسطة 9 0.875 59.2 2.96 .بجدوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

خوف موظفي الموارد البشرية من زيادة  8
.المهام واألعباء اإلدارية    درجة متوسطة 10 1.082 56 2.80 

11 
خوف بعض موظفي الموارد البشرية من 

المساءلة في حالة تعطل أحد األجهزة 
.اإللكترونية   

2.78 
55.6 

  درجة متوسطة 11 0.970

.بتقنيات الحاسب اآللي  الكافيةقلة المعرفة  5   درجة متوسطة 12 0.785 54 2.70 

الموارد البشرية بقدرتهم  موظفيانخفاض ثقة  3
.على استخدام تطبيقات اإلدارة اإللكترونية   ضعيف 13 0.876 52 2.60 

  درجة متوسطة  0.94 60.8 3.04 درجة متوسطة  المحور الثالث 
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من معوقات تطبيق اإلدارة  البشريةالمعوقات (ات عبارات محور درجة متوسطوبالنظر الى  
 -% 52(أي ما نسبته بين ) 3.62 -2.60(نجد انها تراوحت بين ) ترونية في إدارة الموارد البشريةاإللك

حيث بلغ درجة . الدراسة الميدانية وفق مقياس ليكارت الخماسي الذي حددته الباحثة في ) %72.4
 البشريةووفقا للمحك فإن درجة المعوقات %) 60.8(بنسبة ) 3.04(العام لعبارات هذا البعد   المتوسط

نة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت درجة متوسطة ، ويالحظ أن أغلب استجابات أفراد عي
 . الدراسة على عبارات هذا المحور درجة متوسطة  وفق المعيار الذي وضعته الباحثة 

 
 : وكانت أعلى ثالث عبارات الستجابات أفراد عينة الدراسة على النحو التالي 

" والتي تنص على % ) 72.4(ونسبة ) 3.62(بلغ   كبيرة، بدرجة )13(احتلت المرتبة األولى العبارة  :
  "لدى موظفي الموارد البشرية في كافة التعامالت اإللكترونيةقلة الثقة 

" التي تنص على %) 66.8(ونسبة ) 3.34(بدرجة متوسطة  بلغ ) 9(واحتلت المرتبة الثانية العبارة  
واحتلت المرتبة "   .النقص في عدد الموظفين المتخصصين في تشغيل وصيانة أجهزة الحاسب اآللي 

ضعف مهارات " التي تنص على  %) 65.2(ونسبة ) 3.26(بدرجة متوسطة  بلغ ) 10(الثالثة العبارة 
 "  .اللغة االنجليزية لدى بعض موظفي الموارد البشرية 

 
 : أما أدنى ثالث عبارات الستجابات أفراد عينية الدراسة كانت على النحو التالي 

، والتي تنص على %) 55.6(ونسبة ) 2.78(، بدرجة متوسطة  بلغ )11(العبارة ) 11(احتلت المرتبة 
، ".خوف بعض موظفي الموارد البشرية من المساءلة في حالة تعطل أحد األجهزة اإللكترونية " 

" ، والتي تنص على%)54(ونسبة ) 2.70(، بدرجة متوسطة  بلغ )5(العبارة ) 12(واحتلت المرتبة 
بلغ   ضعيفة، بدرجة )3(العبارة ) 13(تبة واحتلت المر" .قلة المعرفة الكافية بتقنيات الحاسب اآللي 

انخفاض ثقة موظفي الموارد البشرية بقدرتهم على " والتي تنص على %) 52(ونسبة ) 2.60(
 .استخدام تطبيقات اإلدارة اإللكترونية 

 ." 
 وربما يرجع السبب في ذلك إلى قلة الثقة لدى موظفي الموارد البشرية في كافة التعامالت اإللكترونية ،
ونقص عدد الموظفين المتخصصين في تشغيل وصيانة أجهزة الحاسب اآللي و ضعف مهارات اللغة 
االنجليزية لدى بعض موظفي الموارد البشرية ، حيث أنها جاءت في المرتبة األولى من عبارات هذا 

 .المحور
 

المساءلة في حالة بينما تقل المعوقات البشرية والمتعلقة بخوف بعض موظفي الموارد البشرية من     
مما يؤدي إلى انخفاض ثقة ."تعطل أحد األجهزة اإللكترونية  قلة المعرفة الكافية بتقنيات الحاسب اآللي 

موظفي الموارد البشرية بقدرتهم على استخدام تطبيقات اإلدارة اإللكترونية ، والتي جاءت في المراتب 
 .األخيرة من عبارات هذا المحور

 
 :مع النتائج التى توصلت اليها دراسة كالً من وتتفق هذه النتيجة
، دراسة )م2003(، دراسة شركة مايكروسوفت )م2003(، دراسة العواملة )هـ1419(دراسة الحربي 

ودراسة  ،)م1999(، دراسة جورمان )م2008(، ودراسة سيرشست وآخرون)هـ1427(القحطاني
 .اشارت الى وجود معوقات بشرية في تطبيق اإلدارة اإللكتروينة ي، الت)م2002(باترسون وسبريه 

ودراسة ) هـ1426(بينما تختلف هذه النتيجة مع النتائج التى توصلت اليها دراسة كال من السبيعي
 .التى اشارت الى قلة المعوقات البشرية في تطبيق اإلدارة اإللكتروينة) م2006(غنيم
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 :نتائج السؤال الرابع 

 
ما أهم المعوقــات المالية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة : السؤال الرابع على ينص 

 الموارد البشرية ؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات محور 

  :وفيما يلي توضيح ذلك. اإللكترونية في إدارة الموارد البشريةالمعوقات المالية من معوقات تطبيق اإلدارة 
 

) 13 جدول(  
المعوقات المالية من معوقات تطبيق اإلدارة ( الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات المحور الرابع  المتوسطات

)اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية   
رقم 

العبارة 
في  

 المقياس

العبارة تنازليا حسب ترتيب 
 المتوسطات الحسابية

المتوسط  
 الحسابي

النسبة 
االنحراف  المئوية

 المعياري
 الترتيب
 درجةحسب 

 المتوسطات
 التقدير

8 
ضعف المخصصات المالية بإدارات 

المحاضرات ،الندوات (المنظمة لتنظيم 
).،ورش العمل   

  درجة كبيرة 1 0.986 74.4 3.72

11 
المخصص ضعف الدعم المالي 

للبحوث والدراسات في مجال تقنيات 
.المعلومات   

  درجة كبيرة 2 0.819 73.2 3.66

7 
قلة المخصصات المالية لبرامج 

التدريب لموظفي الموارد البشرية في 
.مجال اإلدارة اإللكترونية   

  درجة كبيرة 3 0.938 72.8 3.64

9 
ضعف اإلمكانيات المادية في مجال 

التدريبية التعاون مع المعاهد 
.واالستشارية   

  درجة كبيرة 4 1.048 68.8 3.44

6 
قلة كفاية الميزانية المخصصة لتصميم 

وتطوير برامج وتطبيقات الحاسب 
.اآللي   

  درجة متوسطة 5 0.829 68 3.40

.فاع أسعار البرمجيات اإللكترونيةارت 3   درجة متوسطة 6 0.943 66.8 3.34 

ارتفاع أسعار بعض األجهزة والمعدات  2
  درجة متوسطة 7 0.994 66.4 3.32 اإللكترونية 

10 
محدودية دور القطاع الخاص في 

لدعم ) العينية /المالية (المساهمة 
.تطبيقات اإلدارة اإللكترونية  

  درجة متوسطة 8 0.931 66.4 3.32

ضعف الميزانيات المخصصة لشراء  5
.المعلومات أنظمة حماية    درجة متوسطة 9 1.058 63.6 3.18 

قلة كفاية الموارد المالية لصيانة  4
.األجهزة    درجة متوسطة 10 1.134 61.6 3.08 

نقص اإلمكانيات المالية الالزمة  1
.لتطبيق اإلدارة اإللكترونية    درجة متوسطة 11 1.284 60 3.00 

  درجة متوسطة   1.00 67.4 3.37 متوسط المحور الرابع 12
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بالنظر الى متوسطات عبارات محور المعوقات المالية من معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة 
وفق ) 60% -% 74.4(أي ما نسبته بين )  3.0 – 3.72(الموارد البشرية نجد انها تراوحت بين 

الدرجة متوسطة  العام  حيث بلغ. مقياس ليكارت الخماسي الذي حددته الباحثة في الدراسة الميدانية 
ووفقا للمحك فإن درجة المعوقات المالية من وجهة نظر %) 67.4(بنسبة )  3.37(لعبارات هذا البعد 

أفراد عينة الدراسة كانت درجة متوسطة ، ويالحظ ارتفاع أغلب استجابات أفراد عينة الدراسة على 
  .الذي وضعته الباحثة  عبارات هذا المحور وفق المحك

 : وكانت أعلى ثالث عبارات الستجابات أفراد عينة الدراسة على النحو التالي 

ضعف : والتي تنص على % ) 74.4(ونسبة ) 3.72(، بمتوسط  بلغ )8(احتلت المرتبة األولى العبارة 
واحتلت المرتبة ) المحاضرات ،الندوات ، ورش العمل (المخصصات المالية بإدارات المنظمة لتنظيم 

ضعف الدعم المالي " التي تنص على %) 73.2(ونسبة ) 3.66(بمتوسط  بلغ ) 11(الثانية العبارة 
بمتوسط  ) 7(، واحتلت المرتبة الثالثة العبارة "المخصص للبحوث والدراسات في مجال تقنيات المعلومات 

قلة المخصصات المالية لبرامج التدريب لموظفي " التي تنص على  %) 72.8(ونسبة ) 3.64(بلغ 
 " . الموارد البشرية في مجال اإلدارة اإللكترونية 

 : أما أدنى ثالث عبارات الستجابات أفراد عينية الدراسة كانت على النحو التالي 
ضعف " ي تنص على ، والت%)63.6(ونسبة ) 3.18(، بمتوسط  بلغ )5(العبارة ) 9(احتلت المرتبة 

، بمتوسط  )4(العبارة ) 10(، واحتلت المرتبة "الميزانيات المخصصة لشراء أنظمة حماية المعلومات  
واحتلت " قلة كفاية الموارد المالية لصيانة األجهزة  " ، والتي تنص على%)61.6(ونسبة ) 3.08(بلغ 

نقص اإلمكانيات " والتي تنص على %) 60(ونسبة ) 3.00(، بمتوسط  بلغ ) 1( العبارة ) 11(المرتبة 
 ".المالية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية 

 
وترجع المعوقات المالية في المراتب األولى الى ضعف المخصصات المالية بإدارات المنظمة لتنظيم 

و ضعف الدعم المالي المخصص للبحوث والدراسات في مجال ) المحاضرات ،الندوات ، ورش العمل (
قنيات المعلومات و قلة المخصصات المالية لبرامج التدريب لموظفي الموارد البشرية في مجال اإلدارة ت

 .اإللكترونية
 

وباالضافة الى ذلك ضعف الميزانيات المخصصة لشراء أنظمة حماية المعلومات وقلة كفاية الموارد المالية 
 .لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةلصيانة األجهزة و نقص اإلمكانيات المالية الالزمة 

 
 :وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التى توصلت اليها دراسة كالً من

، ودراسة سيرشست )هـ1427(، دراسة القحطاني )م2003(، دراسة العواملة )هـ1419(دراسة الحربي
دارة التي اشارت الى وجود معوقات مالية في تطبيق اإل). م1999(، دراسة جورمان )م2008(وآخرون

 .اإللكتروينة
 :بينما تختلف هذه النتيجة مع النتائج التى توصلت اليها دراسة كال من 

التى اشارت )م2006(ودراسة غنيم )م2003(، ودراسة شركو مايكروسوفت )م2002(باترسون وسبريه 
 .الى قلة تأثيرالمعوقات المالية في تطبيق اإلدارة اإللكتروينة
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:نتائج السؤال الخامس -5  
 

ما أبرز اآلليات التى يمكن من خاللها التغلب على معوقات تطبيق اإلدارة : ينص السؤال الخامس على
 اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية؟

 
من  لكل عبارة ولالجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

العبارات ، ومن ثم تم استخراج المتوسط العام لآلليات التى يمكن من خاللها التغلب على معوقات اإلدارة 
 .اإللكتروينة في إدارة الموارد البشرية من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية

 
)14 جدول(  

يمكن من خاللها التغلب على معوقـــــات تطبيق اإلدارة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لآلليــــــــات التي 
.)اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية  

رقم 
العبارة 

في  
 المقياس

المتوسط  ترتيب العبارة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
الحسابي   

النسبة 
االنحراف  المئوية

 المعياري

 الترتيب
حسب 
 درجة

 المتوسطات
 التقدير

موظفي الموارد البشرية للتعامل مع تطبيقات تدريب  5
.اإلدارة اإللكترونية بكفاءة عالية   درجة كبيرة جداً  1 0.533 94.4 4.72 

شبكة (استخدام شبكات االتصاالت اإللكترونية المتقدمة  7
).اإلكسترانت /اإلنترانت /اإلنترنت   درجة كبيرة جداً  2 0.606 91.6 4.58 

.اإلدارة اإللكترونية وأهميتهاتعميق الوعي بمفهوم  3  درجة كبيرة جداً  3 0.541 90.4 4.52 

برمجيات جدار الحماية (استخدام تقنيات أمن المعلومات  9
).التوقيع اإللكتروني / تشفير البيانات /  درجة كبيرة جداً  4 0.643 90.4 4.52 

الحصول على دعم وتأييد اإلدارة العليا لتطبيق اإلدارة  1
.اإللكترونية   درجة كبيرة جداً  5 0.541 90 4.50 

11 
البريد (استخدام مختلف أشكال االتصال اإللكتروني 

).الموتمرات اإللكترونية/البريد الصوتي /اإللكتروني   
 

4.50 
90 

 درجة كبيرة جداً  6 0.810

للتعريف ) ورش العمل / المحاضرات /الندوات (تنظيم  12
.بالتقنيات الحديثة   درجة كبيرة جداً  7 0.703 89.6 4.48 

بناء قاعدة معلومات واحدة وأكثر على مستوى المنظمة  6
.تتصف بالدقة والشمولية   درجة كبيرة جداً  8 0.667 88 4.40 

 درجة كبيرة جداً  9 0.628 87.2 4.36 إصدار التشريعات الالزمة لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية  2

للتعاون والتنسيق بين اإلدارات في وضع إستراتيجية  8
.المنظمة   درجة كبيرة جداً  10 0.680 86.4 4.32 

اإلجراءات /العمليات /الهياكل التنظيمية (إعادة بناء  4
بما يتوافق مع متطلبات اإلدارة اإللكترونية)اإلدارية   درجة كبيرة  11 0.716 83.6 4.18 

والتطبيقات تكثيف جهود التعريب لكافة البرامج  10
.الحاسوبية   درجة كبيرة  12 0.755 68.4 3.42 

 4.38 درجة متوسطة  المحور الخامس 
87.6 

 درجة كبيرة جداً    0.65
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بالنظر الى متوسطات عبارات محور أبرز اآلليــــــــات التي يمكن من خاللها التغلب على معوقات تطبيق 
أي ما نسبته بين )  3.42 – 4.72(البشرية نجد انها تراوحت بين اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد 

حيث بلغ . وفق مقياس ليكارت الخماسي الذي حددته الباحثة في الدراسة الميدانية ) %68.4 -% 94.4(
ووفقا للمحك فإن اآلليات التي يمكن من %) 87.6(بنسبة )  4.38(المتوسط  العام لعبارات هذا البعد 

على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت درجة خاللها التغلب 
كبيرة جداً، ويالحظ ارتفاع أغلب استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا المحور وفق المحك الذي 

 . وضعته الباحثة 

 : وكانت أعلى ثالث عبارات الستجابات أفراد عينة الدراسة على النحو التالي 

تدريب "والتي تنص على  % ) 94.4(ونسبة ) 4.72(، بمتوسط  بلغ )5(احتلت المرتبة األولى العبارة 
الثانية واحتلت المرتبة ". موظفي الموارد البشرية للتعامل مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بكفاءة عالية

استخدام شبكات االتصاالت " التي تنص على %) 91.6(ونسبة ) 4.58(بمتوسط  بلغ ) 7(العبارة 
) 3(واحتلت المرتبة الثالثة العبارة ".  اإلكسترانت/اإلنترانت /شبكة اإلنترنت (اإللكترونية المتقدمة 

اإلدارة اإللكترونية  تعميق الوعي بمفهوم" التي تنص على  %) 90.4(ونسبة ) 4.52(بمتوسط  بلغ 
 ". وأهميتها

 
 : أما أدنى ثالث عبارات الستجابات أفراد عينية الدراسة كانت على النحو التالي 

وضع " ، والتي تنص على %)86.4(ونسبة ) 4.32(، بمتوسط  بلغ )8(العبارة ) 10(احتلت المرتبة 
، بمتوسط  بلغ )4(العبارة ) 11(المرتبة  واحتلت". إستراتيجية للتعاون والتنسيق بين اإلدارات في المنظمة

اإلجراءات /العمليات /الهياكل التنظيمية (إعادة بناء " ، والتي تنص على%)83.6(ونسبة ) 4.18(
، بمتوسط  بلغ )10( العبارة ) 12(واحتلت المرتبة ". بما يتوافق مع متطلبات اإلدارة اإللكترونية)اإلدارية 

 " تكثيف جهود التعريب لكافة البرامج والتطبيقات الحاسوبية" نص على والتي ت%) 68.4(ونسبة ) 3.42(
 

ويرجع أن من أقوى اآلليات التي يمكن من خاللها التغلب على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية هو 
تدريب موظفي الموارد البشرية للتعامل مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بكفاءة عالية، واستخدام شبكات 

ومما يساعد على ذلك الوعي ) اإلكسترانت/اإلنترانت /شبكة اإلنترنت (تصاالت اإللكترونية المتقدمة اال
 .بمفهوم اإلدارة اإللكترونية وأهميتها، وهذا ما جاء في المراتب األولى من عبارات هذا المحور 

 
المنظمة ، وإعادة بناء ولذلك يكون ضمن اآلليات وضع إستراتيجية للتعاون والتنسيق بين اإلدارات في 

بما يتوافق مع متطلبات اإلدارة اإللكترونية ، وتكثيف ) اإلجراءات اإلدارية /العمليات /الهياكل التنظيمية (
 .جهود التعريب لكافة البرامج والتطبيقات الحاسوبية

 
 :وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التى توصلت اليها دارسة كال من

، دراسة )م2008(ودراسة سيرشست وآخرون ،)م2008(، ودراسة العريشي )هـ1427(دراسة القحطانى
التى اشارت الى امكانية التغلب على معوقات اإلدارة ) م2000(، ودراسة هوكنز )م1999(جورمان 

 . اإللكتروينة
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:نتائج السؤال السادس -6  

 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة حول : ينص السؤال السادس على

المؤهل العلمي ، ( االلكترونية في إدارة الموارد البشرية تبعاً للمتغيرات اآلتية  اإلدارةمعوقات تطبيق 
التدريبية التي تم العمر ، المرتبة الوظيفية ، عدد سنوات الخبرة في العمل االداري ، عدد الدورات 

).لتحاق بهااال  
 

وذلك ) كاي تربيع (   Chi – Squareالمعالجة اإلحصائية  تم استخدامولالجابة على هذا السؤال 
 –والبشرية  –و التقنية  –االدارية ( لمعرفة ما اذا كان هناك فروق بين كل معوق من المعوقات األربعة 

المؤهل العلمي ، العمر ، المرتبة الوظيفية ، عدد سنوات (وبين كل متغير من متغيرات الدراسة ) والمالية 
 :، وفيما يلي نتائج هذا السؤال)ريبية التي تم االلتحاق بهاالتدالخبرة في العمل اإلداري ، عدد الدورات 

 
 .المعوقات اإلدارية بالنسبة لمتغيرات الدراسة -أ

  
)15(جدول  

 
الموارد البشرية  يبين ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات اإلدارية في تطبيق  اإلدارة االلكترونية في

 وبين متغيرات الدراسة
)المؤهل العملي ، والعمر ، والرتبة الوظيفية ، والدورات التدريبية (   

 

 
 )    Chi-Square( وتم استخدام المعالجة اإلحصائية في اإلجابة على هذا السؤال 

 
بين المؤهل العلمي وبين المعوقات اإلدارية في تطبيق اإلدارة االلكترونية في الموارد البشرية  -أوالً 

اإلدارية وبين فئات ويتضح من هذا الجدول أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات 
الدبلوم  المؤهل العلمي أي أن تتفاوت المعوقات اإلدارية بتفاوت فئات المؤهل العلمي من ثانوي و

عند   62.2والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه حيث جاءت قيمة كاي تربيع 
  α  =0.01مستوى معنوي 

المعوقات اإلدارية بسبب التفاوت بين فئات العمر حيث جاءت  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين –ثانياً 
  α  =0.01عند مستوى معنوي  Chi-Square     (52.800( قيمة كاي تربيع 

المعوقات 
 اإلدارية

المؤهل 
الرتبة  العمر العملي

 الوظيفية

عدد 
سنوات 
 الخبرة

الدورات 
  التدريبية

42.560 62.20 52.800 29.200 3.040 75.04 Chi-
Square(a,b) 

4 4 4 4 3 4 df 

.000 .000 .000 .000 .358 .000 Asymp. Sig. 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات اإلدارية بسبب التفاوت بين فئات الرتبة الوظيفية  -ثالثاً 
 α  =0.01عند مستوى معنوي  Chi-Square     (29.20( حيث جاءت قيمة كاي تربيع 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات اإلدارية بسبب التفاوت بين فئات الدورات التدريبية  - رابعا
 α  =0.01عند مستوى معنوي Chi-Square (75.04(حيث جاءت قيمة كاي تربيع 

دارية بسبب التفاوت بين فئات عدد سنوات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات اإل – خامساً 
 Chi-Square (3.04(الخبرة حيث جاءت قيمة كاي تربيع 

 
:بالنسبة لمتغيرات الدراسة التقنيةالمعوقات  -ب  

 
)16(جدول   

 
البشرية اإلدارة االلكترونية في الموارد في تطبيق  يبين ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات التقنية 

 وبين متغيرات الدراسة
)المؤهل العملي ، والعمر ، والرتبة الوظيفية ، والدورات التدريبية (   

 

 
 )    Chi-Square( وتم استخدام المعالجة اإلحصائية في اإلجابة على هذا السؤال 

 
بين المؤهل العلمي وبين المعوقات التقنية في تطبيق اإلدارة االلكترونية في الموارد البشرية ويتضح  -أوالً 

داللة إحصائية بين المعوقات التقنية وبين فئات المؤهل العلمي  من هذا الجدول أن هناك فروق ذات
الدبلوم والبكالوريوس  أي أن تتفاوت المعوقات التقنية بتفاوت فئات المؤهل العلمي من ثانوي و

 αعند مستوى معنوي   62.2والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه حيث جاءت قيمة كاي تربيع 
 =0.01 

  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات التقنية بسبب التفاوت بين فئات العمر حيث جاءت  –ثانياً 

  α  =0.01عند مستوى معنوي  Chi-Square     (52.800( قيمة كاي تربيع 
 

ة حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات التقنية بسبب التفاوت بين فئات الرتبة الوظيفي -ثالثاً 
 α  =0.01عند مستوى معنوي  Chi-Square     (29.20( جاءت قيمة كاي تربيع 

 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات التقنية بسبب التفاوت بين فئات الدورات التدريبية  - رابعا

 α  =0.01عند مستوى معنوي Chi-Square (75.04(حيث جاءت قيمة كاي تربيع 
 

المعوقات 
 التقنية 

المؤهل 
الرتبة  العمر العملي

 الوظيفية

عدد 
سنوات 
 الخبرة

الدورات 
  التدريبية

30.240 65.20 52.80 29.200 30.40 75.04 Chi-
Square(a,b) 

21 4 4 4 3 3 df 

.087 .000 .000 .000 .385 .000 Asymp. Sig. 
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د فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات التقنية بسبب التفاوت بين فئات عدد سنوات ال توج – خامساً 
 Chi-Square (3.04(الخبرة حيث جاءت قيمة كاي تربيع 

 
:بالنسبة لمتغيرات الدراسة الماليةالمعوقات  -ج  

 
)17(جدول   

في تطبيق  اإلدارة االلكترونية في الموارد جدول يبين ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات المالية  
 البشرية وبين متغيرات الدراسة

)المؤهل العملي ، والعمر ، والرتبة الوظيفية ، والدورات التدريبية (   
 

 
 )    Chi-Square( وتم استخدام المعالجة اإلحصائية في اإلجابة على هذا السؤال 

 
تتفاوت وبين فئات المؤهل العلمي أي أن المالية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات  -أوالً 

والدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي  اوت فئات المؤهل العلمي من ثانويالمعوقات المالية بتف
  α  =0.01عند مستوى معنوي   62.2والماجستير والدكتوراه حيث جاءت قيمة كاي تربيع 

 
بسبب التفاوت بين فئات العمر حيث جاءت المالية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات  –ثانياً 

  α  =0.01عند مستوى معنوي  Chi-Square     (52.800( قيمة كاي تربيع 
 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات المالية  بسبب التفاوت بين فئات الرتبة الوظيفية حيث  -ثالثاً 

 α  =0.01عند مستوى معنوي  Chi-Square     (29.20( جاءت قيمة كاي تربيع 
 

بسبب التفاوت بين فئات الدورات التدريبية المالية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات  - رابعا
 α  =0.01عند مستوى معنوي Chi-Square (75.04(حيث جاءت قيمة كاي تربيع 

 
سبب التفاوت بين فئات عدد سنوات بالمالية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات  – خامساً 

 Chi-Square (3.04(الخبرة حيث جاءت قيمة كاي تربيع 
:بالنسبة لمتغيرات الدراسة البشريةالمعوقات  -د  
 

)18(جدول   

المعوقات 
 المالية 

المؤهل 
الرتبة  العمر العملي

 الوظيفية

عدد 
سنوات 
 الخبرة

الدورات 
  التدريبية

59.72 65.20 52.80 29.20 3.04 75.04 Chi-
Square(a,b) 

21 4 4 4 3 3 df 

.000 .000 .000 .000 .385 .000 Asymp. Sig. 
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اإلدارة االلكترونية في الموارد البشرية بين المعوقات البشرية في تطبيق يبين ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية 
متغيرات الدراسةوبين   

)المؤهل العملي ، والعمر ، والرتبة الوظيفية ، والدورات التدريبية (   

 
 )    Chi-Square( وتم استخدام المعالجة اإلحصائية في اإلجابة على هذا السؤال 

 
وبين فئات المؤهل العلمي أي أن تتفاوت  المعوقات البشرية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -أوالً 

الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي  المعوقات البشرية  بتفاوت فئات المؤهل العلمي من ثانوي و
  α  =0.01عند مستوى معنوي   62.2والماجستير والدكتوراه حيث جاءت قيمة كاي تربيع 

بسبب التفاوت بين فئات العمر حيث جاءت البشرية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات  –ثانياً 
  α  =0.01مستوى معنوي عند  Chi-Square     (52.800( قيمة كاي تربيع 

 الرتبة الوظيفيةبسبب التفاوت بين فئات البشرية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات  - ثالثاً 
 α  =0.01عند مستوى معنوي  Chi-Square     (29.20( حيث جاءت قيمة كاي تربيع 

التفاوت بين فئات الدورات التدريبية بسبب البشرية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات  - رابعا
 α  =0.01عند مستوى معنوي Chi-Square (75.04(حيث جاءت قيمة كاي تربيع 

 
بسبب التفاوت بين فئات عدد سنوات البشرية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات  – خامساً 

 .Chi-Square (3.04(الخبرة حيث جاءت قيمة كاي تربيع 
 

:نتائج السؤال السابع -7  
 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة حول أبرز : ينص السؤال السابع على
اآلليات التي يمكن من خاللها التغلب على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في الموارد البشرية تبعا 

المرتبة الوظيفية ، عدد سنوات الخبرة في العمل اإلداري ، المؤهل العلمي ، العمر ، (للمتغيرات اآلتية 
 ).عدد الدورات التدريبية التي تم االلتحاق بها

 
وذلك لمعرفة ما ) كاي تربيع (   Chi – Squareولالجابة على هذا السؤال نستخدم المعالجة اإلحصائية 

لكترونية وبين كل متغير من متغيرات اذا كان هناك فروق بين آليات التغلب على معوقات تطبيق اإلدارة اإل
المؤهل العلمي ، العمر ، المرتبة الوظيفية ، عدد سنوات الخبرة في العمل اإلداري ، عدد (الدراسة 

 ).الدورات التدريبية التي تم االلتحاق بها 
 

)19(جدول   

المعوقات 
 البشرية 

المؤهل 
الرتبة  العمر العملي

 الوظيفية

عدد 
سنوات 
 الخبرة

الدورات 
  التدريبية

49.76 65.20 52.80 29.20 3.04 75.4 Chi-
Square(a,b) 

23 4 4 4 3 3 df 

.001 .000 .000 .000 .385 .000 Asymp. Sig. 
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خاللها التغلب على معوقـــــات تطبيق  ـات التي يمكن منلة إحصائية بين أبرز اآلليــيبين ما إذا كان هناك فروق ذات دال
المؤهل العلمي ، والعمر ، والرتبة الوظيفية ، ( اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية وبين متغيرات الدراسة

 )والدورات التدريبية 
 

 
 ).   Chi-Square( وتم استخدام المعالجة اإلحصائية في اإلجابة على هذا السؤال 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ابرز اآلليات للتغلب على المعوقات وبين فئات المؤهل العلمي  -أوالً 
الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم  اآلليات بتفاوت فئات المؤهل العلمي من ثانوي وأن تتفاوت ابرزأي 

  α  =0.01ى معنوي عند مستو  62.2العالي والماجستير والدكتوراه حيث جاءت قيمة كاي تربيع 
اآلليات للتغلب على المعوقات  بسبب التفاوت بين فئات فروق ذات داللة إحصائية بين ابرزتوجد  –ثانياً 

=  αعند مستوى معنوي  Chi-Square    (52.800(العمر حيث جاءت قيمة كاي تربيع 
0.01  

 
بسبب التفاوت بين فئات الرتبة الوظيفية ة إحصائية بين المعوقات البشرية توجد فروق ذات دالل - ثالثاً 

 α  =0.01عند مستوى معنوي  Chi-Square     (29.20( حيث جاءت قيمة كاي تربيع 
 

بسبب التفاوت بين فئات  فروق ذات داللة إحصائية بين ابرزاآلليات للتغلب على المعوقاتتوجد  - رابعا
 αعند مستوى معنوي Chi-Square (75.04(الدورات التدريبية حيث جاءت قيمة كاي تربيع 

 =0.01 
 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ابرز اآلليات للتغلب على المعوقات بسبب التفاوت بين  –خامساً 
 Chi-Square (3.04(فئات عدد سنوات الخبرة حيث جاءت قيمة كاي تربيع 

 
 
 
 
 

 
 

: نتائج السؤال الثامن  
 

توجد عالقة ارتباطيه دالة بين أنواع معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في هل : ينص السؤال الثامن على
.من وجهة نظر مديرى وموظفي الموارد البشريةإدارة الموارد البشرية   

آليات التغلب 
على 

 المعوقات

المؤهل 
الرتبة  العمر العملي

 الوظيفية

عدد 
سنوات 
 الخبرة

 الدورات
  التدريبية

38.24 65.20 52.8 29.20 3.04 75.04 Chi-
Square(a,b) 

15 4 4 4 3 3 df 

.001 .000 .000 .000 .385 .000 Asymp. Sig. 
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ة في إدارة ني، وللكشف عن العالقة اإلرتباطية بين معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترولإلجابة على هذا السؤال
ة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية ، تم حساب معامالت االرتباط بيرسون  الموارد البشرية من وجه

.يوضح هذه العالقة) 20(والجدول     (pearson)  
 

)20(جدول   
 

.العالقة االرتباطيه بين أنواع معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة الموارد البشرية يبين   
المعوقات  المتغيرات م

 اإلدارية
المعوقات 

 التقنية
المعوقات 

 البشرية
المعوقات 

 المالية
جميع 

 المعوقات
 **0.867 **0.620 **0.539 **0.760 - المعوقات اإلدارية 1
 **0.893 **0.553 **0.653 - **0.760 المعوقات التقنية 2
 **0.795 **0.377 - **0.653 **0.539 المعوقات البشرية 3
 **0.760 - **0.377 **0.553 **0.620 المعوقات المالية 4
 - **0.760 **0.795 **0.893 **0.867 جميع المعوقات 

 ) α =0.01(عند مستوى معنوية   ةدال**
 

ويتبين من الجدول السابق أن هناك عالقة ارتباطيه موجبة بين جميع معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية 
الكلي بين المعوقات  بيرسون حيث بلغ معامل ارتباط% ) α  =1(في الموارد البشرية عند مستوى معنوية 

، ويعتبر معامل  0.867اإلدارية وبين جميع المعوقات األخرى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 
االرتباط طردي ومرتفع ، بحيث تقوم بين المعوقات اإلدارية وباقي المعوقات عالقات متبادلة ال يمكن 

 .قة بينها عالقة طردية مرتفعةالفصل بينها ، وعليه تكون العال
 

كما بلغ معامل ارتباط بيرسون الكلي بين المعوقات التقنية وبين جميع المعوقات األخرى من وجهة نظر 
، ويعتبر معامل االرتباط طردي ومرتفع ، بحيث تقوم بين المعوقات التقنية  0.893أفراد عينة الدراسة 

 .وباقي المعوقات عالقات متبادلة ال يمكن الفصل بينها ، وعليه تكون العالقة بينها عالقة طردية مرتفعة
 

كما بلغ معامل ارتباط بيرسون الكلي بين المعوقات البشرية وبين جميع المعوقات األخرى من وجهة نظر 
، ويعتبر معامل االرتباط طردي ومرتفع ، بحيث تقوم بين المعوقات االبشرية 795 .0أفراد عينة الدراسة 

 .قة بينها عالقة طردية مرتفعةوباقي المعوقات عالقات متبادلة ال يمكن الفصل بينها ، وعليه تكون العال
 

كما بلغ معامل ارتباط بيرسون الكلي بين المعوقات المالية وبين جميع المعوقات األخرى من وجهة نظر 
، ويعتبر معامل االرتباط طردي ومرتفع ، بحيث تقوم بين المعوقات المالية 760 .0أفراد عينة الدراسة 

 .لفصل بينها ، وعليه تكون العالقة بينها عالقة طردية مرتفعةوباقي المعوقات عالقات متبادلة ال يمكن ا
 0.50حيث أنها اقل من )   0.377(والعالقة بين المعوقات المالية والبشرية عالقة طردية ولكنها ضعيفة 
، والعالقة بين المالية )   0.539(،والعالقة بين المعوقات اإلدارية والبشرية عالقة طردية متوسطة 

، والعالقة بين المعوقات اإلدارية والتقنية عالقة طردية فوق )  0.620( عالقة طردية متوسطة واإلدارية 
 )   0.760(المتوسطة 
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)21(جدول   
المختلفة  للمعوقات المعيارية واالنحرافات المتوسطات يوضح جدول  

 

االنحراف  المتوسط المدى العدد 
 الترتيب المعياري

 1 0.51997 3.4908 2.46 100 المعوقات االدارية
 2 0.7752 3.3745 2.91 100 المالية المعوقات
 3 0.5690 2.9646 3.08 100 البشرية المعوقات
 4 57895. 2.9077 2.38 100 المعوقات التقنية
Valid N (listwise) 100     

 
 

، وجاءت 3.4908جاءت في الترتيب األول بمتوسط المعوقات اإلدارية  أن ويتضح من هذا الجدول
، ثم جاءت المعوقات البشرية في الترتيب الثالث 3.3745المعوقات المالية بالترتيب الثاني بمتوسط  

، مما يستدعي  2.9077، وأخيراً جاءت المعوقات التقنية في الترتيب األخير بمتوسط 2.9646 بمتوسط 
 . بشرية وأخيرا المعوقات التقنية أن نحسن من المعوقات اإلدارية أوال ثم المعوقات المالية ثم ال
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 الفصل الخامس

الخامسالفصل   

: ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
  

ملخص نتائج البحث: أوال    
 ُ التوصيات والمقترحات: ثانيا    
البحوث المقترحة: ثالثا   
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والمقترحاتملخص نتائج البحث والتوصيات   

 

تتناول الباحثة في هذا الفصل ابرز النتائج التي توصل اليها البحث الحالي، ثم تقديم بعض التوصيات 
 .والمقترحات 

 : ملخص نتائج البحث: أوال

 :تعرض الباحثة فما يلي ملخصا لنتائج التي توصل اليها البحث

من معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية  اإلداريةأظهرت النتائج أن متوسطات عبارات محور المعوقات  -1
 -% 83.2(أي ما نسبته بين )  2.80 - 4.16(في إدارة الموارد البشرية نجد أنها تراوحت بين 

حيث بلغ الدرجة . وفق مقياس ليكارت الخماسي الذي حددته الباحثة في الدراسة الميدانية ) %56
ووفقا للمحك فإن درجة المعوقات اإلدارية %) 70(بنسبة )  3.5(لعبارات هذا البعد  متوسطة  العام

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت درجة كبيرة ، ويالحظ ارتفاع أغلب استجابات أفراد عينة 
اإلجراءات الروتينية الدراسة على عبارات هذا المحور وفق المحك الذي وضعته الباحثة والمتمثلة في 

نقص الدورات التدريبية لموظفي الموارد البشرية " لكترونية ، و تؤخر عملية التحول نحو العبارة اإل
الستخدام التقنيات ) المعنوي / المادي (ضعف التحفيز بنوعيه " و.في مجال اإلدارة اإللكترونية 

 " . اإللكترونية 

في اإللكترونية  معوقات تطبيق اإلدارة التقنية منالمعوقات عبارات محورأظهرت النتائج أن متوسطات  -2
 -% 68.4(أي ما نسبته بين ) 2.38 -3.42(نجد انها تراوحت بين ) إدارة الموارد البشرية 

حيث بلغ درجة . وفق مقياس ليكارت الخماسي الذي حددته الباحثة في الدراسة الميدانية ) %47.6
قنية من ووفقا للمحك فإن درجة المعوقات الت%) 58(بنسبة ) 2.9(المتوسطة العام لعبارات هذا البعد 

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت درجة متوسطة  ، ويالحظ أن أغلب استجابات أفراد عينة الدراسة 
في نقص األدلة  والمتمثلة. على عبارات هذا المحور درجة متوسطة  وفق المعيار الذي وضعته الباحثة 

ار إلى قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة االفتق" ، و " اإلرشادية الموضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
 " . ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية " و "  

من معوقات تطبيق اإلدارة  البشريةالمعوقات ( متوسطات عبارات محور أظهرت النتائج أن   -3
% 52(أي ما نسبته بين ) 3.62 -2.60(تراوحت بين نجد انها  )نية في إدارة الموارد البشرية اإللكترو

حيث بلغ درجة . وفق مقياس ليكارت الخماسي الذي حددته الباحثة في الدراسة الميدانية ) %72.4 -
، ويالحظ أن أغلب استجابات أفراد عينة %) 60.8(بنسبة ) 3.04(المتوسط العام لعبارات هذا البعد 

قلة " والمتمثلة في عيار الذي وضعته الباحثة الدراسة على عبارات هذا المحور بدرجة متوسطة وفق الم
النقص في عدد الموظفين " ، و. " الثقة لدى موظفي الموارد البشرية في كافة التعامالت اإللكترونية 

ضعف مهارات اللغة االنجليزية لدى " و . "  المتخصصين في تشغيل وصيانة أجهزة الحاسب اآللي 
 . " بعض موظفي الموارد البشرية 
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من معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية  الماليةهرت النتائج أن متوسطات عبارات محور المعوقات أظ  -4
حيث بلغ درجة المتوسط العام . ليكارت الخماسي الذي حددته الباحثة في الدراسة الميدانية  في إدارة

 -% 74.4(ن أي ما نسبته بي) 3.0 – 3.72(لعبارات هذا الموارد البشرية نجد أنها تراوحت بين 
ووفقا للمحك فإن درجة المعوقات المالية من %) 67.4(بنسبة )  3.37(وفق مقياس البعد ) %60

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت درجة متوسطة ، ويالحظ ارتفاع أغلب استجابات أفراد عينة 
الدراسة على عبارات هذا المحور وفق المحك الذي وضعته الباحثة متمثلة في ضعف المخصصات 

ضعف الدعم المالي " و ) لندوات ، ورش العمل المحاضرات ،ا(المالية بإدارات المنظمة لتنظيم 
و قلة المخصصات المالية لبرامج التدريب " المخصص للبحوث والدراسات في مجال تقنيات المعلومات 

 " . لموظفي الموارد البشرية في مجال اإلدارة اإللكترونية 
من خاللها التغلب على يمكن  أبرز اآلليــــــــات التيأظهرت النتائج أن متوسطات عبارات محور   -5

)  3.42 – 4.72(معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية نجد انها تراوحت بين 
وفق مقياس ليكارت الخماسي الذي حددته الباحثة في الدراسة ) 68.4% -% 94.4(أي ما نسبته بين 

ووفقا للمحك فإن %) 87.6(بنسبة )  4.38(حيث بلغ المتوسط  العام لعبارات هذا البعد. الميدانية 
درجة أبرز اآلليــــــــات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت درجة كبيرة جداً، ويالحظ ارتفاع 
أغلب استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا المحور وفق المحك الذي وضعته الباحثة حول 

واستخدام شبكات . طبيقات اإلدارة اإللكترونية بكفاءة عاليةتدريب موظفي الموارد البشرية للتعامل مع ت
تعميق الوعي بمفهوم " ، . "اإلكسترانت /اإلنترانت /شبكة اإلنترنت (االتصاالت اإللكترونية المتقدمة 

 . " اإلدارة اإللكترونية وأهميتها

ن متغير الدراسة وبي ذات داللة إحصائية بين المعوقات اإلداريةأظهرت النتائج أنه توجد فروق   -6
، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ) α  =0.01( عند مستوى الداللة ) المؤهل العلمي(

، وأنه توجد فروق )  α  =0.01( عند مستوى الداللة ) العمر(المعوقات اإلدارية وبين متغير الدراسة 
 α(عند مستوى الداللة ) الرتبة الوظيفية(ذات داللة إحصائية بين المعوقات اإلدارية وبين متغير الدراسة 

عدد (، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات اإلدارية وبين متغير الدراسة ) 0.01= 
، بينما ال توجد فروق ذات )  α  =0.01( عند مستوى الداللة ) الدورات التدريبية التي تم االلتحاق بها

 α(عند مستوى الداللة ) ات الخبرة عدد سنو(رية وبين متغير الدراسة داللة إحصائية بين المعوقات اإلدا
 =0.01 . ( 

المؤهل (وبين متغير الدراسة  ذات داللة إحصائية بين المعوقات التقنيةأظهرت النتائج أنه توجد فروق  -7
لتقنية ، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات ا) α  =0.01( عند مستوى الداللة ) العلمي

، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ) α  =0.01( عند مستوى الداللة ) العمر(وبين متغير الدراسة 
، وأنه ) α  =0.01(عند مستوى الداللة ) ة الوظيفيةالرتب(بين المعوقات التقنية وبين متغير الدراسة 

عدد الدورات التدريبية التي (راسة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات التقنية وبين متغير الد
، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ) α  =0.01( عند مستوى الداللة ) تم االلتحاق بها

 ).  α  =0.01( عند مستوى الداللة ) عدد سنوات الخبرة (المعوقات التقنية وبين متغير الدراسة 
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متغير الدراسة  ة بين المعوقات المالية وبينفروق ذات داللة إحصائيأظهرت النتائج أنه توجد  -8
، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات ) α  =0.01( عند مستوى الداللة ) المؤهل العلمي(

، وأنه توجد فروق ذات داللة ) α  =0.01( عند مستوى الداللة ) العمر(المالية وبين متغير الدراسة 
، )   α  =0.01( عند مستوى الداللة ) الرتبة الوظيفية(وبين متغير الدراسة  إحصائية بين المعوقات المالية

عدد الدورات التدريبية (وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات المالية وبين متغير الدراسة 
ية بين ، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائ) α  =0.01( عند مستوى الداللة ) التي تم االلتحاق بها

 ). α  =0.01( عند مستوى الداللة ) عدد سنوات الخبرة (المعوقات المالية وبين متغير الدراسة 

المؤهل (ذات داللة إحصائية بين المعوقات البشرية وبين متغير الدراسة أظهرت النتائج أنه توجد فروق  -9
إحصائية بين المعوقات ، وأنه توجد فروق ذات داللة )   α  =0.01( عند مستوى الداللة ) العلمي

، وأنه توجد فروق ذات داللة ) α  =0.01( عند مستوى الداللة ) العمر(البشرية وبين متغير الدراسة 
) α  =0.01(عند مستوى الداللة ) ة الوظيفيةالرتب(إحصائية بين المعوقات البشرية وبين متغير الدراسة 

عدد الدورات (البشرية وبين متغير الدراسة ، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعوقات 
، بينما ال توجد فروق ذات داللة ) α  =0.01( عند مستوى الداللة ) التدريبية التي تم االلتحاق بها

=  α( عند مستوى الداللة ) عدد سنوات الخبرة (إحصائية بين المعوقات البشرية وبين متغير الدراسة 
0.01.( 

أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أبرز اآلليات التي يمكن من خاللها التغلب -10
) المؤهل العلمي(على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية وبين متغير الدراسة 

أبرز اآلليات وبين متغير ، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ) α  =0.01( عند مستوى الداللة 
فروق ذات داللة إحصائية بين أبرز  ، وأنه توجد) α  =0.01( عند مستوى الداللة ) العمر(الدراسة 

، وأنه توجد فروق ) α  =0.01( عند مستوى الداللة ) الرتبة الوظيفية(اآلليات وبين متغير الدراسة 
) عدد الدورات التدريبية التي تم االلتحاق بها(اسة ذات داللة إحصائية بين أبرز اآلليات وبين متغير الدر

، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أبرز اآلليات وبين ) α  =0.01( عند مستوى الداللة 
 ).α =0.01(عند مستوى الداللة ) عدد سنوات الخبرة (متغير الدراسة 

ع معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في أظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطيه موجبة بين جمي-11
=  α(  الداللةعند مستوى  من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية الموارد البشريةإدارة 
0.01.( 

أظهرت النتائج أن المعوقات اإلدارية جاءت في الترتيب األول ثم جاءت المعوقات المالية في الترتيب 
في الترتيب الثالث وفي الترتيب الرابع جاءت المعوقات التقنية مما  الثاني ثم جاءت المعوقات البشرية

 .يستدعي أن نحسن من المعوقات اإلدارية أوال ثم المعوقات المالية ثم البشرية وأخيرا المعوقات القنية

 

 : التوصيات والمقترحات : ثانيا 
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 : التوصيات  -1

عدداً من التوصيات التي يمكن أن تساهم في في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث تورد الباحثة 
 :الموارد البشرية ، وهي كما يلي إدارة  تقليل معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في

توصي الباحثة بالعمل على تخفيف أو القضاء على اإلجراءات الروتينية التي تؤخر عملية التحول   -1
 . نحو العبارة اإللكترونية

 .ية لموظفي الموارد البشرية في مجال اإلدارة اإللكترونيةزيادة الدورات التدريب  -2
 .الستخدام التقنيات اإللكترونية الموارد البشريةلدى موظفي ) المعنوي/المادي(لتحفيزوضع نظام ل -3
 .زيادة األدلة اإلرشادية الموضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكترونية -4
 . ارة اإللكترونية تحسين مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلد -5
 .وضع قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة  -6
 . زيادة الثقة لدى موظفي الموارد البشرية في كافة التعامالت اإللكترونية  -7
 . زيادة عدد الموظفين المتخصصين في تشغيل وصيانة أجهزة الحاسب اآللي -8
وتكثيف جهود التعريب لكافة زيادة مهارات اللغة االنجليزية لدى بعض موظفي الموارد البشرية ،  -9

 .البرامج والتطبيقات الحاسوبية
 )المحاضرات ،الندوات ، ورش العمل (زيادة المخصصات المالية بإدارات المنظمة لتنظيم   -10
 . زيادة الدعم المالي المخصص للبحوث والدراسات في مجال تقنيات المعلومات -11
 . قلة المخصصات المالية لبرامج التدريب لموظفي الموارد البشرية في مجال اإلدارة اإللكترونية  -12
 .تدريب موظفي الموارد البشرية للتعامل مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بكفاءة عالية  -13
ومما ) اإلكسترانت /اإلنترانت /شبكة اإلنترنت (واستخدام شبكات االتصاالت اإللكترونية المتقدمة  -14

 .يساعد على ذلك الوعي بمفهوم اإلدارة اإللكترونية وأهميتها 
الهياكل التنظيمية (وضع إستراتيجية للتعاون والتنسيق بين اإلدارات في المنظمة ، وإعادة بناء  -15

 .بما يتوافق مع متطلبات اإلدارة اإللكترونية ) اإلجراءات اإلدارية /العمليات /
إستراتيجية للتعاون والتنسيق بين اإلدارات في المنظمة وإعادة بناء توصي الباحثة بأنه عند وضع  -16

الهياكل التنظيمية أن نحسن من المعوقات اإلدارية أوال ثم المعوقات المالية ثم البشرية وأخيرا 
 .المعوقات التقنية

 

 

 

 : المقترحات  -2
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لما كان ميدان البحث يفتقر الى البحوث والدراسات التي تتناول موضوعات مماثلة لموضوع هذا 
 : البحث وسعيا الى إثراء هذا الميدان بالبحوث ذات الصلة فإن الباحثة تقترح ما يلي 

إجراء المزيد من البحوث والدراسات النوعية حول معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال  -1
 .رد البشرية بالمملكة العربية السعودية الموا

على كيفية التغلب على معوقات تطبيق اإلدارة  مديري وموظفي الموارد البشريةتبني تدريب   -2
قامة ورش إاإللكترونية وتقديم الخدمات اإلرشادية الالزمة لهم من خالل إقامة مشاريع تدريبية تشمل 

 .اإللكترونية وكيفية العمل على عالجها عمل تطبيقية حول وضع معوقات تطبيق اإلدارة 

تصميم برامج تدريبية متخصصة مخطط لها بعناية حول التعرف على معوقات تطبيق اإلدارة   -3
اإللكترونية ، وآليات التغلب على المشكالت أو الخلل الذي قد يظهر في تطبيقاتها ، التثبت من درجة 

كب مع التطور القائم في التقنية الحديثة وزيادة صالحيتها ، وان تأخذ صفة االستمرارية بشكل يتوا
 .   المخصصات المالية التي تدعم وتقوي تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال الموارد البشرية 
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 :المصادر: أوالً 

 .القران الكريم

 :المراجع العربية : ثانياً 

 .مجموعة النيل للنشر: القاهرة.البشرية إدارة وتنمية الموارد ) م2007(أبو النصر، مدحت محمد -1
مجلة .الحكومة االلكترونية تحديات واقعية وطموحات مستقبلية ) م2004(ابو عباءة ،ايمن  -2

 .14-10،ص8المعلوماتية ،ع
 .دار المسيرة للنشر: عمان . اإلدارة اإللكترونية). م2009(أحمد، محمد سمير -3
. مات اإلدارية في المنظمات المعاصرة نظم المعلو). م2005(إدريس ،ثابت عبد الرحمن  -4

 .الدار الجامعية: اإلسكندرية 
المجلة الدولية للعلوم االدارية ، مج .الحكومة االلكترونية واإلدارة العامة ) م2005(بروان ،ديفيد  -5

 .111-87،ص ص  1، ع10
لإلدارة  مركز الخبرات المهنية: القاهرة .،االدارة اإللكترونية ) م2003(توفيق ،عبدالرحمن  -6

 ".بمبك"
، ص 4مجلة المعلوماتية ،ع. الحكومة اإللكترونية هل هي قريبة ). هـ1424(الجارهللا ، محمد سليم  -7

 .33-31ص
الحكومة اإللكترونية مجلة اإلداري ، س : الموجه اإللكترونية القادمة ) م2002(جبر ،محمد صدام  -8

 .209-167،ص ص91،ع24
انجليزى –فرنسي  -طلحات التربية والتعليم عربيمعجم مص) م2005(جرجس ، جرجس ميشال  -9

 .دار النهضة العربية:بيروت ) 1ط(
 .دار الفكر الجامعى : أمن المعلومات اإللكترونية االسكندرية ) م2006(الجنبيهي ،منير محمد  -10
االهداف : األرشفة اإللكترونية ) م2003(الحربي ، أحمد قالط ، والرويلي ، خالد عوض  -11

الواقع والتطلعات المنعقدة : كتاب التوثيقي لندوة الحاسب اآللي في االجهزة الحكومية ال. والمعوقات 
 .معهد اإلدارة العامة : الرياض . مارس  23محرم الموافق  20بمعهد اإلدارة العامة 
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 : البيانات األولية 

 المؤهل العلمي -1
 

 .دبلوم عالي .             بكالوريوس.                دبلوم.                   ثانوي    
 

 )...............فضال تذكر( دكتوراه             غير ذلك .              ماجيستير     
 

 
 

 :العمر-2
    
 .سنة  25أقل من     

      
 .سنة  35سنة إلى أقل من  25من     

 
 .سنة 45سنة إلى أقل من  35من     

 
 .سنة  55سنة الى أقل من 45من    
    
 سنة فأكثر   55    

 
 

 :المرتبة الوظيفية -3
   

 .مدير موارد بشرية     
 

 .مساعد مدير موارد بشرية   
    
 .منسق موارد بشرية    
 

 .مسؤول عالقات حكومية    
 

 .موظف إداري     
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:عدد سنوات الخبرة في العمل االداري-4  
 
  سنوات 10سنوات الى اقل من  5من     سنوات                                     5أقل من       
 
  

.سنة فأكثر 15من       سنة             15سنوات الى اقل من  10من          
 
 
 

:عدد الدورات التدريبية التى تم االلتحاق بها  -5  
 
 

.دورة واحدة تدريبية     لم ألتحق بأي دورة تدريبية                                  
 
 

.ثالث دورات تدريبية     .                                  دورتان تدريبيتان         
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 ثانياً : محاور الدراسة وفقاً ألسئلة الدراسة :

 
1-المحور االول : أهم المعوقـــــــات اإلدارية التى تحول دون تطبيق اإلدرة اإللكترونية في ادرة الموارد 

.البشرية  
 

ال 
أوافق 
 مطلقاً 

ال 
 أوافق 

أوافق 
الى حد 

 ما

أوافق  أوافق
 بشدة

 الرقم العبارات

االفتقار الى التخطيط السليم لعملية التحول نحو اإلدارة      
.اإللكترونية  

1 

.المركزية الشديدة في إدارة الموارد البشرية       2 

.اإللكترونيةغموض الرؤية المستقبلية لتطبيق اإلدارة        3 

اإلجراءات الروتينية تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة      
.اإللكترونية   

4 

.ضعف الوعي بأهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية       5 

.بطء استجابة إدارة الموارد البشرية لمطالب التغيير       6 

.ضعف التنسيق بين الواحدات اإلدارية        7 

اقتناع وتأييد اإلدارة العليا بالمنظمة لمشروع ضعف      
.اإلدارة اإللكترونية   

8 

الهياكل التنظيمية الحالية التتوافق مع تطبيقات اإلدارة      
.اإللكترونية   

9 

نقص الدورات التدريبية لموظفي الموارد البشرية في      
.مجال اإلدارة اإللكترونية   

10 

الستخدام ) المعنوي / المادي (ضعف التحفيز بنوعيه      
.التقنيات اإللكترونية   

 

11 

 قلة مشاركة موظفي الموارد البشرية في التخطيط         
.لمشروع اإلدارة اإللكترونية   

12 

قلة الفرص المتاحة لموظفي الموارد البشرية لحضور      
.الندوات والمؤتمرات المتعلقة باإلدارة اإللكترونية   

 

13 
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2-المحور الثاني :أهم المعوقـــــات التقنية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد 
 البشرية

 
 

ال   
أوافق 
 مطلقاً 

ال   
 أوافق 

أوافق  
الى حد 

 ما

أوافق  أوافق
 بشدة

 الرقم العبارات

ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة      
.اإللكترونية   

1 

سرعة التغيير في تكنولوجيا المعلومات وصعوبة      
.مسايرتها   

2 

.االفتقار إلى قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة        3 

.قلة كفاية أجهزة الحاسب المتوفرة في المنظمة        4 

.ضعف الصيانة والمتابعة لألجهزة        5 

.سرعة تطور أجهزة الحاسب اآللي وأنظمتها        6 

.األجنبية )البرامج /األنظمة (صعوبة تعريب        7 

.ضعف المتابعة والتطوير للبرمجيات المطبقة        8 

.سهولة اختراق شبكة االنترنت        9 

تخلي بعض الشركات الموردة لألجهزة عن الدعم      
.الفني   

10 

نقص األدلة األرشادية الموضحة آلليات تطبيق      
.اإللكترونية اإلدارة   

11 

 ضعف برامج الحماية للبيانات والمعلومات بإدارات       
.المنظمة   

12 

 صعوبة وضع مواصفات قياسية عند شراء أجهزة      
.الحاسب اآللي بالمنظمة   

 

13 

 
 



123 
 

3- المحور الثالث : أهم المعوقـــــــــات البشرية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 
:إدارة الموارد البشرية   

 
 

ال 
أوافق 
 مطلقاً 

ال 
 أوافق 

أوافق 
الى حد 

 ما

أوافق  أوافق
 بشدة

 الرقم العبارات

.مقاومة بعض موظفي الموارد البشرية للتغيير        1 

.خوف بعض موظفي الموارد البشرية من التغيير        2 

انخفاض ثقة موظفي الموارد البشرية بقدرتهم على      
.استخدام تطبيقات اإلدارة اإللكترونية   

3 

خوف موظفي الموارد البشرية من فقدان مراكزهم      
.الوظيفية   

4 

.قلة المعرفة الكافية بتقنيات الحاسب اآللي        5 

ضعف اقتناع بعض موظفي الموارد البشرية بجدوى      
.اإلدارة اإللكترونية تطبيق   

6 

ضعف الدافعية للتغيير عند بعض موظفي الموارد      
.البشرية   

7 

خوف موظفي الموارد البشرية من زيادة المهام      
.واألعباء اإلدارية   

8 

النقص في عدد الموظفين المتخصصين في تشغيل      
.وصيانة أجهزة الحاسب اآللي   

9 

االنجليزية لدى بعض موظفي ضعف مهارات اللغة      
.الموارد البشرية   

10 

خوف بعض موظفي الموارد البشرية من المساءلة      
.في حالة تعطل أحد األجهزة اإللكترونية   

 

11 

 نقص الوعي بأهمية الحماية واألمن المعلوماتي        
.لدى بعض موظفي الموارد البشرية   

12 

الموارد البشرية في كافة قلة الثقة لدى موظفي      
.التعامالت اإللكترونية   

 

13 
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4- المحور الرابع : أهم المعوقـــــــــــــات المالية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 
:إدارة الموارد البشرية  

 
ال 

أوافق 
 مطلقاً 

ال 
 أوافق 

أوافق 
الى حد 

 ما

أوافق  أوافق
 بشدة

 الرقم العبارات

نقص اإلمكانيات المالية الالزمة لتطبيق اإلدارة      
.اإللكترونية   

1 

 2 ارتفاع أسعار بعض األجهزة والمعدات اإللكترونية      

.ارتفاع أسعار البرمجيات اإللكترونية        3 

.قلة كفاية الموارد المالية لصيانة األجهزة        4 

حماية ضعف الميزانيات المخصصة لشراء أنظمة      
.المعلومات   

5 

قلة كفاية الميزانية المخصصة لتصميم وتطوير      
.برامج وتطبيقات الحاسب اآللي   

6 

قلة المخصصات المالية لبرامج التدريب لموظفي      
.الموارد البشرية في مجال اإلدارة اإللكترونية   

7 

ضعف المخصصات المالية بإدارات المنظمة      
).المحاضرات ،الندوات ،ورش العمل (لتنظيم   

8 

ضعف اإلمكانيات المادية في مجال التعاون مع      
.المعاهد التدريبية واالستشارية   

9 

المالية (محدودية دور القطاع الخاص في المساهمة      
.لدعم تطبيقات اإلدارة اإللكترونية) العينية /  

10 

ضعف الدعم المالي المخصص للبحوث      
.والدراسات في مجال تقنيات المعلومات   

 

11 
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أبرز اآلليــــــــات التي يمكن من خاللها التغلب على معوقـــــات تطبيق اإلدارة :المحور الخامس  -5
:اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية  

 
 

ال 
أوافق 
 مطلقاً 

ال 
 أوافق 

أوافق 
الى حد 

 ما

أوافق  أوافق
 بشدة

 الرقم العبارات

الحصول على دعم وتأييد اإلدارة العليا لتطبيق      
.اإلدارة اإللكترونية   

1 

إصدار التشريعات الالزمة لتطبيقات اإلدارة      
.اإللكترونية   

2 

.تعميق الوعي بمفهوم اإلدارة اإللكترونية وأهميتها       3 

 اإلجراءات/العمليات /الهياكل التنظيمية (إعادة بناء      
بما يتوافق مع متطلبات اإلدارة اإللكترونية)اإلدارية   

4 

تدريب موظفي الموارد البشرية للتعامل مع تطبيقات      
.اإلدارة اإللكترونية بكفاءة عالية   

5 

بناء قاعدة معلومات واحدة أوأكثر على مستوى      
.المنظمة تتصف بالدقة والشمولية   

6 

اإللكترونية المتقدمة  استخدام شبكات االتصاالت     
).اإلكسترانت /اإلنترانت /شبكة اإلنترنت (  
 

7 

وضع إستراتيجية للتعاون والتنسيق بين اإلدارات في      
.المنظمة   

8 

برمجيات جدار (استخدام تقنيات أمن المعلومات      
).التوقيع اإللكتروني / تشفير البيانات /الحماية   

9 

لكافة البرامج والتطبيقات تكثيف جهود التعريب      
.الحاسوبية   

10 

البريد (استخدام مختلف أشكال االتصال اإللكتروني      
الموتمرات /البريد الصوتي /اإللكتروني 
).اإللكترونية  

 

11 

) ورش العمل / المحاضرات /الندوات (تنظيم      
.للتعريف بالتقنيات الحديثة   

12 

 


