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Abstract                                                                                            
The current study aims to: 

1. identify the most important obstacles that prevent the 

application of electronic administration at the University of 

Diyala. 

2. identify the most important technical obstacles that prevent the 

application of electronic administration at the University of 

Diyala. 

3. identify the most important human obstacles that prevent the 

application of electronic administration at the University of 

Diyala. 

4. identify the most important financial obstacles that prevent the 

application of electronic administration at the University of 

Diyala. 

The sample of the study was 142 administrative leaders in the 

Presidency of Diyala University and its affiliated colleges. The 

researchers used a checklist as a tool for the current study. It 

consisted of (45) items distributed among (4) axes. The tool was 
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applied for the academic year 2017-2018. The results was 

analyzed by using the suitable statistical means.  

The Results  

1. The number of axes that are no longer considered as obstacles 

is to one axis, which is the administrative axis. 

2. The number of axes that were counted as obstacles were three 

axes: technical axis, axis of human resources and axis of financial 

affairs. 

3. The administrative axis got a weighted average of (2.89) and 

weight percentage of (57.8). The technical axis got a weighted 

average of (3.44) and weight percentage of (68.8). Human 

resource axis got a weighted average of (3.28) and weight 

percentage of (65.6). The axis of financial affairs got a weighted 

average of (3.49) and weight percentage of (69.8). 

4. The number of items counted as obstacles were (29) items, 

which constituted 64.44% of the total number of items, while the 

number of items that are no longer obstacles were (16) items, 

which constituted a proportion of (35.56) of the total number of 

the items. 

Conclusions  

In the light of the results of the research, the researchers reached 

at the following conclusions: 

1. The existence of obstacles to the axes of electronic 

administration adopted in the current study (except for the 

administrative axis), with varying proportions and weights 

percentage which was a natural result due to the conditions that 

Diyala governorate experienced which adversely affected the 

development of the university institution. 

2. Proper planning by the high leaders at the University of Diyala 

reflected positively to the employment of some programs and 

electronic techniques. 
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3. The design of the organizational structure of the University is 

compatible with the techniques and electronic programs necessary 

to implement electronic administration. 

4. The deficit in the budget of the government reflected 

negatively on the optimal employment of information technology 

for the application of electronic administration in the University 

of Diyala. 

5. The weakness of the programs and training courses in the 

development of human resources skills to use the electronic 

techniques. 

The main recommendations of the study: 

In light of the results of the research, the researchers recommend 

the following: 

1. Granting an authority to the university institution to develop 

and change the laws and instructions related to the various 

administrative procedures. 

2. Work on the development and updating of programs and 

courses in line with the variables of the current stage. 

3. Dissemination of the culture of change among the members of 

the university institution through seminars and defining posters. 

4. Sending the administrative leaders to universities that work in 

electronic administration system to identify the working 

procedures of these modern administrative systems. 

5. The necessity of activating the role of the university in its 

contact with the institutions of society (the private and public 

sectors) and of contributing to the development of society. 

 

 

 الفصل االول

 : مشكلة البحث

 القرن الحادي من األول يعيشه، العقد الذي العصر تميز التي السمات أهم تمثلت

 لهذه المعلومات، استعمالنا وازدياد حولنا، من المعلومات ازدياد والعشرين. في

 االيتريت، شبتة يمو جلية في بصور  ذلك ويتمثل اليومية، حياتنا في عليها واعتماديا
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 الشبتة على خدماتها تقدم المواقع التي وتزايد االلتترويي، البريد على االعتماد وتزايد

 كل إلى الرقمية التقنيات دخلت بعد أن الرقمية الحيا  إلى ينتقل اديسان فبدأ العالمية،

اآللة ، ويرى  مع االتصال أو اآلخرين مع االتصال وسائل في سواء الحيا  مجاالت

تُعد احد اهم التحديات التي تواجه المؤسسة الباحثون ان تطبي  هذه األساليب الحديثة 

( ان المؤسسات الجامعية في العراق  1123الجامعية ، اذ اشار )العايي والنعيمي ،

تواجه عدداً من التحديات منها التغيرات والمستجدات المعاصر  المتمثلة بالتطورات 

اددارية الحديثة، الهائلة في تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألساليب وادجراءات 

والمنافسة العالمية وتأثيرها في البرامج والتخصصات التي تقدمها مؤسسات التعليم 

العالي ، اذ ايعتي تأثير تلك التحديات بشتل سلبي على المؤسسة الجامعية ، ويالحظ 

ذلك من خالل بعض المؤشرات والنتائج العالمية ومنها يتائج مؤشر جود  التعليم 

دولة والذي إشار  221الذي شمل  1128تصادي العالمي )دافوس( للعام للمنتدى االق

الى خروج العراق من مؤشر جود  التعليم على المستوى العالمي فضالً عن ذلك 

حصول الجامعات العراقية على مراكز متديية ضمن التصنيفات العالمية للمؤسسات 

لمؤسسات، ويرى الباحثون ان الجامعية ، والذي شتل احد التحديات التي تواجهها تلك ا

مواجهة هذه التحديات يتطلب من القيادات اددارية والموارد البشرية في المؤسسة 

 والمعاصر  الحديثة تبني االتجاهات الجامعية التتيف وتقبل األدوار الحديثة من خالل

 في ياالتتنولوج استخدام التي تقوم على ادلتترويية، الجامعية وهي اددار  اددار  في

اذ  المؤسسات، أهداف وتحقي  ادداري، تسيير العمل في منها االستفاد  بهدف اددار 

 المتطور المعلومات المرتبطة بتتنولوجيا المعلومات ثور  يعيش اليوم اصبح عالم

 والمعلومات حفظ البيايات فقط ليي المعلومات لتتنولوجيا األساسي التحدي وأصبح

السليم ، وبالرغم من استعمال  بعملية اتخاذ القرار المتاحة المعلومات ربط ولتن

الجامعات العراقية ومنها جامعة ديالى بعض البرامج االلتترويية اال ايها ما زالت 

تعتمد االدار  التقليدية كنظام عمل اساسي ، وهذا ما يجعلها غير قادر  على مواجهة 

تطوير المؤسسة الجامعية واستغالل التحديات والمعوقات التي شتلت عائقاً ال يسمح ب

 مواردها بتفاء  ومن جهة اخرى يالحظ ضعف القدر  التنافسية مع الجامعات العالمية .

هي ايها ان من اهم المعوقات التي تواجه جامعة ديالى  1121وتؤكد دراسة الشمري 

أخر تدار على وف  ايماط ادارية قديمة ال تتناسب وتطورات العصر وهذا ما جعلها تت

 ،ص(.1121عن مثيالتها من الجامعات العالمية )الشمري ، 

 أن استفاد  إال في مؤسسات الدولة المختلفة ، المعلوماتية البنية تطور من الرغم وعلى

 التقدم ذلك من خاصة بصفة واددار  الجامعية عامة، بصفة اددارية المنظمات

 الثور  بمواكبة بطئها عنفضال  المنشود ، إلى الطموحات ترقى ال المعلوماتي

 المادية استعمال الموارد حسن إلى تهدف رقيها في محاولة فاددار  المعلوماتية،

 الموارد استخدام قراراته بحسن ارتبطت إذا ياجحا ادداري فيها ويتون والبشرية،
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 اددارية، والتتنولوجيا العلمية عصر اددار  يعيش أينا البشرية وحيث المادية

 مشتغل كل على لزاماً  أصبح لذا المستقبل التبير، إلى ينطل  أن يمتن ال وبغيرهما

 علمه من سلطته يستمد من هو التفء فادداري الجديد، بأطراف علمها يلم أن باددار 

 اذ اصبح أن تطبي  واللوائح. القوايين له تمنحها التي أو الصالحيات مركزه من أكثر

 (. 12 م، ص1114 اددار  ) داود، مستوى تحسين في يسهم االلتترويية اددار 

ان عملية تغيير وتطوير أساليب العمل ادداري التقليدي الى تطبي  اددار  االلتترويية 

سيواجه بعد  معوقات في الجامعات العراقية بشتل عام وجامعة ديالى بشتل خاص ، 

طبي  اددار  لذلك فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على المعوقات التي تواجه ت

االلتترويية في جامعة ديالى، من خالل البحث في متطلبات تطبيقها لمعرفة العقبات 

التي تحول دون تطبيقها، كما تهدف الى وضع حلول للحد او القضاء على هذه 

المعوقات التي تواجه تطبي  االدار  االلتترويية في جامعة ديالى. وبناًء على ما سب  

 لحالي في االجابة عن التساؤل التالي:تتركز مشتلة البحث ا

ما المعوقات التي تواجه تطبيق االدارة االلكترونية في جامعة ديالى من وجهة نظر 

 القيادات العليا؟ 

 

 اهمية البحث: 
يتميز القرن الحادي والعشرون بالتقدم التتنولوجي، والمعلوماتي والتقني، وايتشار 

لتشمل جميع مجاالت الحيا ؛ بحيث يمتن تسمية هذا الثقافة االلتترويية بشتل سريع، 

العصر )العصر االلتترويي(، فقد أصبح الجميع يقرأ ويسمع عن الحتومة االلتترويية، 

واالدار  االلتترويية، والتعليم االلتترويي والتتاب االلتترويي، والطب االلتترويي، 

االعمال إلى االساليب  مما أدى ذلك إلى التحول من االساليب التقليدية في إيجاز

االلتترويية. ولمواكبة العصر ومتطلباته؛ سعت الدول العربية ومن بينها العراق 

ددخال التقنيات الحديثة في مجال االدار ، فاتخذت خطوات متنوعة، يأتي في مقدمتها 

ما تضمنته خطط التنمية من اهداف تصب في هذا االتجاه، مما جعل إدارات 

ة وغير الحتومية تتساب  يحو تقديم خدماتها االلتترويية،باعتبارها المؤسسات الحتومي

مؤشراً  على تطور أساليبها االدارية والخدمية " كما أدركت الدول العربية أهمية 

االدار  االلتترويية في التنمية االدارية، في كويها أدا  لتسهيل وتبسيط االجراءات 

مساعد  في اتخاذ القرارات، وتفعيل عملية االدارية، وزياد  ايتاجية العاملين، وال

االشراف، يبدو ذلك من خالل تأكيد خطط التنمية المتعاقبة ضمن أهدافها وسياساتها 

على دعم استخدام التقنية في االدار ، وتأهيل وتدريب القوى البشرية الوطنية في هذا 

 (.2م، ص1112المجال ". )األسمري، 

وجود  يتطلب باستمرار تتسارع التي العلمية لمعرفةوا التتنولوجيا استيعاب لذا فإن

 مستجدات مع التعامل علىقيادات إدارية وموارد بشرية ذات تأهيل وتدريب قادر  
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 بأدوار القيام منهم يتطلب ، كما العمل االداري في لها الجيد والتوظيف التتنولوجيا

اددارية باقل وقت وجهد وتوظيفها لتنفيذ ادجراءات  المستجدات هذه مع تتناسب جديد 

ممتنين ، والذي ينعتي ايجاباً على تحقي  اهداف المؤسسة الجامعية بنوعية وكفاء  

 فاعلة.

ان االدار  ادلتترويية هي حقل جديد ايبث  ليزيد المقاصد بين تتنولوجيا المعلومات 

جهها وااليتريت وبين تطبيقات االعمال ادلتترويية ومن ثم فان التحديات التي توا

والمتطلبات التي تحتاجها هي مظاهر من يمط غير تقليدي معادلها الموضوعي رؤية 

استراتيجية للتغيير وااليتقال من االدار  التقليدية إلى االدار  ادلتترويية في الدول 

النامية هو بمثابة تحول صعب ومعقد يبعد كل البعد عن االيتقال من اسلوب عمل إلى 

 (.21م، ص1112مة وتحديات )الجبوري، آخر دون عقبات ومقاو

وبهذا أصبحت الجامعات وأدارتها تواجه تحديات جديد  إذ البد من تطور بيئتها وبنيتها 

 معاً وتحديث محتوى برامجها وتقنياتها. 

( إن مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي بما فيها 1112ويشير )الناصر 

اء في مختلف جوايب أدائها وعالقتها بمجتمعها الجامعات تعايي كثيراً من قصور األد

وكثيراً ما وجه إليها النقد، وأثيرت الشتوك حول عدم الوفاء بمسؤولياتها في التعليم 

والبحوث وتديي مستوى مخرجاتها. ومشتلة الجامعات العراقية، تتمن في أيها ما 

بل حركة زالت تدار على وف  أيماط إدارية مضى عليها الزمن وغدت معوقاً يت

الجامعة يحو األمام. إذ أيها تسير على وف  المركزية اددارية، ولم يعد بمقدور الجامعة 

النظر إلى ما يجري من حولها من تطورات شملت جميع عناصر النظم التعليمية 

 (.2-8، ص 1112)الناصر، 

التحـديات  فاأليظمة اددارية التقليدية في جامعاتنا وكلياتنا غير قادر  على مواجهة هذه

وتحتاج إلى تغيير وتحديث على وف  أساليب أدارية جديد  تأخذ في الحسبان حاجات 

 (.238، ص1112)الطائي وآخرون، الفرد وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية

ويشير عدد من المختصين والباحثين أن ضعف البنية االساسية لنظم المعلومات 

من اهم المعوقات التي تواجه تحول االدارات واالتصاالت وضعف كفاءتها التشغيلية 

يحو البيئة االلتتروييه ومن هنا تبرز الحاجة الى اجراء االصالحات والتجديدات في 

لتتروييه اال احدى هذه االصالحات خاصه في مجال االداره، وما تطبي  االدار  اال

القرن الحادي والعشرين الذي يفرض التغيير والتطور السريع في البنى العلمية 

 .(21،ص 1121) خلوف ،  والثقافية

ان ضعف اداء المؤسسات الجامعية سيؤثر في عد  مجاالت والتي تسبب مشتالت في 

 -المجتمع ومنها :

عتي سلبا على المخرجات مما يؤدي الى عدم ان ضعف أداء الجامعات ين  -2

 رضا المجتمع على اداء تلك الجامعات.
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ان ضعف أداء الجامعات ينعتي على ضعف اقبال القطاع الخاص على  -1

 االستثمار في مؤسسات التعليم العالي.

حدوث ضبابية في الرؤى واالهداف وعدم القدر  على إدراك مديات الزمن  -3

 المقبلة.

ملين، واقتصار عملهم على العيش وكسب الرزق، دون النظر ضعف دافعية العا -4

 ( .4، ص 1112) رضا ،  الى دور الجامعة الريادي في التنمية والتقدم .

( إن حتمية دخول جامعاتنا سباق التقدم العلمي والمعرفي 1122وتشير )الخشاب 

لعالمية، واالداري الذي يشهده عصريا الحالي ضرور  تتطلبها المتغيرات المحلية وا

وأن المشاركة الفعالة في مختلف الوسائل واألساليب التعليمية والقضاء على الهدر في 

األيشطة والثروات تمنح عطاًء كبيراً إلى الدرجة التي تجعل التغيير جزءاً من ثقافة 

 (.8،ص 1122الجامعة ) خشاب ،

جة استعدادها ويشير بعض المختصين والباحثين الى ان حيوية االدار  الجامعية ودر

ديجاز المهام المناطة بها تتوقف على األساليب المستعملة في تنفيذ االعمال وطبيعة 

قياداتها التي تقوم بالفعل المنس  للطاقات البشرية والمادية والموجهة لها والمؤثر  فيها 

 بقصد تحقي  األهداف المخطط لها.

مج االلتترويية واستعمالها في وبالرغم مما حققته جامعة ديالى من تطبي  بعض البرا

تنفيذ االعمال اددارية اال ان ذلك ال يلبي الطموح ، فااليتقال من استعمال اددار  

التقليدية الى استعمال اددار  االلتترويية يحتاج الى اصدار تشريعات وقوايين تتواف  

 شرية والمالية.مع مجال العمل ادداري الحديث فضالً عن الجوايب التقنية والفنية والب

لذا الحاجة تدعو إلى إجراء االصالحات يحو البيئة االلتترويية والتجديدات في مجال 

إدار  الجامعات، وما تطبي  االدار  االلتترويية إال إحدى هذه االصالحات السيما في 

القرن الحادي والعشرين الذي يفرض التغيير والتطوير السريع في البنى العلمية فإذا 

تحديث والعصرية من العوامل التي دفعت باددار  إلى إدخال المعلومات إلى كان ال

مصادرها، فإيه يجب الحرص على استخدامها االستخدام األمثل بما لها من إمتاييات 

وقدرات هائلة، وذلك من أجل تلبية االحتياجات اددارية. والتي ممتن ان تزيد من قدر  

لسرعة في اتخاذ القرارات االدارية بسعة فائقة القيادات الجامعية على التحليل وا

 (.31م، ص1112)الصالحي، 

 وفي ضوء ما تقدم، يمتن إيجاز أهمية البحث الحالي بما يأتي :

إن هذا البحث يلبي حاجة جامعة ديالى لمعرفة اهم المعوقات والمشتالت التي  -2

 تواجه تطبي  االدار  االلتترويية في الجامعة.  

ديالى والتليات التابعة لها في إعداد المالكات التعليمية والفنية أهمية جامعة  -1

 واددارية التي ترفد المؤسسات الحتومية والقطاع الخاص في العراق .
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رفد حركة البحوث والدراسات بهذه الدراسة التي قد تتون منطلقاً لبحوث  -3

 .ودراسات أخرى تتناول الموضوع من أوجه مختلفة

سؤولية المهمة والتبير  على القائمين على المؤسسات تضع هذه الدراسة الم -4

التعليمية الجامعية  لالهتمام والتفاعل مع المتغيرات والتطورات العلمية والفترية 

 .واددارية الحاصلة في عالمنا اليوم

 اغناء المتتبة التربوية واالدارية وحاجتها إلى مثل هذه البحوث. -8

 

 اهداف البحث:

وققات االداريقة التقي تحقول دون تطبيق  اددار  االلتتروييقة التعرف على اهقم المع -0

 في جامعة ديالى .

التعرف على اهم المعوقات التقنية التي تحول دون تطبي  اددار  االلتترويية  -8

 في جامعة ديالى .

التعقققرف علقققى اهقققم المعوقققققات البشقققرية التقققي تحقققول دون تطبيقققق  اددار   -7

 االلتترويية في جامعة ديالى .

علققققى اهققققم المعوقققققات الماليققققة التققققي تحققققول دون تطبيقققق  اددار  التعققققرف  -4

 االلتترويية في جامعة ديالى .

 

 حدود البحث : 
 -البشرية–التقنية  -الحدود العلمية : معوقات االدار  االلتترويية )االدارية -2

 المالية( التي ستحدد في الدراسة الحالية .

القيادات العليا في جامعة ديالى متمثلة بـ ) رئيي الجامعة الحدود البشرية :  -1

 .والمساعدين وعمداء التليات ومعاوييهم ومدراء ورؤساء اقسام ( جامعة ديالى 

 الحدود المتايية : رئاسة جامعة ديالى والتليات التابعة لها . -3

 . 1122-1122الحدود الزمايية : سوف يتم تطبي  ادا  الدراسة للعام الدراسي  -4

 

 تحديد المصطلحات :

 ( Obstacles )المعوقات : 

تعرف بأيها مجموعة العوائ  المالية، واالدارية ، والفنية، واالجتماعية،  -2

والشخصية التي تعوق المسؤول عن تحقي  اهداف برامجه االدارية التي تساعد في 

 ( .82، ص2222تحسين عملية التعليم والتعلم وتطويرها )المغيدي، 

اجتماعي،  أو يفسي أو معنوي أو مادي مايع أو حاجز عن بأيها عبار وتعرف  -1

 (381، ص1118حاجاته )جرجي،  تحقي  أو طموحه وبين المرء بين كالسد يقف
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 تعريف اجرائي

ويعرفها الباحثون اجرائيا: هي الدرجة التي تحصل عليها الجامعة في المعوقات 

 يية وف  ادا  البحث الحالي .والصعوبة التي تواجه تطبي  اددار  االلتترو

 ( Electronic Management )االدارة االلكترونية : 

يقصد باددار  ادلتترويية تلك العملية اددارية القائمة على ادفاد  من ادمتايات 

المتميز  لإليتريت وشبتات األعمال في التخطيط، والتوجيه، والرقابة على الموارد 

للمنظمة واآلخرين بدون حدود من أجل تحقي  أهدافها. )يجم عبود والقدرات الجوهرية 

 (.212م، ص1114يجم، 

 :تعريف إجرائي

 كافة في واالتصاالت المعلومات تطبي  لتتنولوجيا تعرف االدار  االلتترويية بأيها

 .التتروييا فيها كافة األعمال لتنفيذ الجامعية، اددار  هياكل

 ( Diyala Universityجامعة ديالى : ) 

هي احدى مؤسسات التعليم العالي تعنى بالتربية والثقافة وتعمل على تأهيل المالكات 

البشرية وتنميتها بالشتل الذي يخدم المجتمع ويزوده بالمعرفة التي تتالءم مع متطلبات 

سوق العمل، لتي يستطيع ابناؤها المساهمة في بناء البالد وتطويرها كي تحتل متايه 

رموقة بين دول العالم، ويدخل الى صفوفها من اتم دراسة المرحلة الثايوية، علمية م

حيث تتراوح مد  الدراسة فيها ما بين االربع سنوات وست سنوات، وبإمتان من اتم 

الدراسة االولية فيها التقديم الى الدراسات العليا ومد  الدراسة فيها سنتان لدراسة 

وتضم جامعة ديالى ثالث عشر كلية كتوراه ، الماجستير وثالث سنوات لدراسة الد

 .االيسايية ( –بمختلف االختصاصات ) العلمية 

 

 الفصل الثاني

 جوانب نظرية ودراسات سابقة

 -اوالً : جوانب نظرية :

 مفهوم اإلدارة االلكترونية : -0

تختلف اآلراء واالتجاهات حول مفهوم اددار  ادلتترويية، فمنهم من يرى أيه 

ظهر يتيجة الثور  المعرفية في معلومات االتصاالت التي عمت سماء  مصطلح حديث

العالم الذي يعيش فيه، وخصوصاً بعد ظهور ما يسمى بمفهوم الثور  الرقمية، وكنتيجة 

لحداثة هذا المصطلح واستخداماته بين مختلف القطاعات التربوية والتعليمية، وخاصة 

والحتومة ادلتترويية والحتومة الذكية ظهوره بعد  مسميات كاددار  ادلتترويية 

 والحتومة الرقمية.
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( بأيها تبادل االعمال والمعامالت بين األطراف من خالل 1114ويعرفها )غنيم 

استعمال الوسائل االلتترويية بدالً من االعتماد على استعمال الوسائل المادية األخرى 

 (.31، ص1114كوسائل االتصال المباشر )غنيم، 

( بايها متننة جميع المهام ويشاطات المؤسسة اددارية 1118)السالمي،  ويعرفها

باالعتماد على كافة تقنيات المعلومات الضرورية وصوالً الى تحقي  اهداف اددار  

الجديد  في تقليل استعمال الورق وتبسيط ادجراءات والقضاء على الروتين وااليجاز 

ن كل إدار  جاهز  لالرتباط مع الحتومة السريع والدقي  للمهام والمعامالت لتتو

 (.138، ص 1118االلتترويية الحقاً )السالمي، 

( بأيها تلك العملية اددارية القائمة على ادفاد  من ادمتايات 1114ويعرفها )يجم، 

المتميز  لأليتريت وشبتات االعمال في التخطيط والتوجيه والرقابة على الموارد 

ظمة واالخرين بدون حدود من اجل تحقي  أهدافها )يجم، والقدرات الجوهرية للمن

 (.212، ص1114

 االتصاالت تقنيات على تعتمد متتاملة التترويية منظومة" (1112ويعرفها )عامر، 

 الرقمية التقنيات بواسطة تنفذ أعمال إلى اليدوي العمل االداري لتحويل والمعلومات

 (.12،ص1112)عامر،الحديثة

( بأيها: مجموعة من التيايات المحورية ددار  األعمال فى Birdويعرفها بيرد )

المنظمة تعمل من خالل منظومة من ادجراءات الفنية، والنظم المبرمجة، والتقنيات 

الفائقة مع تالحم قواعد المعرفة، وأيظمة االتصاالت الرقمية داخل حلقات متتاملة من 

 (.Bird 2002التخطيط والتنظيم والتنسي  والرقابة )

ويرى الباحثون من خالل التعريفات السابقة لإلدار  االلتترويية بأيها أيموذج عمل 

يعتمد على التقنية المعلوماتية وتوظيف مختلف األجهز  الحديثة لتحقي  اهداف 

 المؤسسات بأقل جهد ووقت ممتنين.

 

 اهداف اإلدارة االلكترونية : 

   االلتترويية الى :يصنف بعض المختصين والباحثين اهداف اددار

 :مثل مادية متاسب إلى ترجمتها يمتن مباشر  أهداف-أ

 .ادجراءات مختلف في التنفيذ زمن واختصار لإلعمال سريع ايجاز -2

 .الحتومية المنظمات داخل العمل ساعات تقليل -1

 .اددارية األعمال في األوراق استخدام من الحد -3

 .بعد عن األعمال أداء إمتان -4

 :مثل ملموسة مادية متاسب إلى ترجمتها يصعب مباشر  غير أهداف-ب

 .اديسايي بالعامل المرتبطة األخطاء من التقليل -2

 .المتقدمة خصوًصا العالم دول بقية مع التواف  -1
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 (48، ص1112)العريشي ،  للمنظمات التنافسية القدر  وتعزيز زياد  -3

 في االتي:( ان اهداف اددار  االلتترويية تتمثل  1113ويرى )العواملة 

 تتامل أجزاء النظام وتوحيدها كنظام مترابط من خالل تتنولوجيا المعلومات. -2

 تطوير عمليات اددار  وتعزيز فعاليتها في خدمة األهداف المؤسسية. -1

 تقديم آليات فعالة وداعمة التخاذ القرارات. -3

 ضمان تدف  المعلومات بدقة وكفاية وتوقيت مالئم وجاهزية مستمر  . -4

 كلفة التشغيل وتحسين متواصل لمعدالت اديتاجية.تقليل  -8

إيجاد البيئة والمناخ التنظيمي المالئم للبحث والتطوير ادداري الشامل  -8

 (.188،ص1113والمتواصل )العواملة ،

 

 مبررات تطبيق اإلدارة االلكترونية:

 اددار  تطبي  يحو التي تدعو المؤسسات للتوجه المبررات( الى 1111يشير )الموسى 

 وهي كاالتي: االلتترويية

 يسبية عد  مزايا إظهار إلى التتنولوجية الثور  أدت :التتنولوجي التقدم تسارع -2

 الخدمات يوعية ذلك في بما اديسايية الحيا  مجاالت مختلف في لتطبيقاتها العملية

 .للمجتمع السواء على والخاصة العامة توفرها المؤسسات التي والسلع

 العالمية التوجهات اسهمت العولمة توجهات ظل في اديسايية المجتمعات ترابط  -1

 يشوء في المختلفة اديسايية المجتمعات بين والتتامل والترابط االيفتاح المتزايد  يحو

 سياسية أبعاد لها التويية للعالقات جديد  فلسفة بظاهر  العولمة اليوم يعرف ما

 .وبيئية متتاملة وقايويية وإدارية واجتماعية واقتصادية

 مفهوم وتطبي  ايتشار إن :معها التتيف مع المحيطة البيئة لمتطلبات االستجابة  -3

 دولة كل على يحتم والمجتمعات المنظمات من كثير في اددار  االلتترويية وأساليب

 السرعة العصر مواكبة عن والتخلف العزلة الحتماالت تجنبا بركب التطور اللحاق

 والفعالية والسهولة المعايير على بناء والسلع الخدمات تقديم في والمعلومات، والتنافي

 .المالئمة والتفاية والنوعية

 اسهمت : اجتماعية وتوقعات متغيرات من رافقتها وما الديمقراطية التحوالت  -4

 واحترام والمشاركة والحرية االيفتاح من بمزيد تطالب التي التحرر العالمية حركات

 األيظمة وطبيعة عموما المجتمعي البناء في تغييرات في إحداث اديسان حقوق

 .واددارية والقضائية السياسية

ان من اهم المبررات التي تدعو الى تطبي  اددار  االلتترويية  1118ويرى العالق 

 هي :

 زياد  وعي المواطنين يتيجة تحسن المستويات التعليمية وزياد  عدد الستان. -2
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استعمال التثير من المؤسسات الحتومية أساليب عمل قديمة وتقليدية يترتب ان  -1

 عليه تعقيد أداء االعمال وصعوبة إيجازها.

اعتماد البيروقراطية أسلوب عمل في الدوائر الحتومية وكثر  ادجراءات  -3

 الواجب المرور بها ديجاز االعمال.

)تناقص الدعم المادي  معايا  المنظمات غير الربحية من مشتالت مشتركة مثل -4

 ارتفاع تتاليفها التشغيلية (  –ترهل هياكلها التنظيمية  –

 (38، ص1118)العالق ، 

 خطوات تطبيق اإلدارة االلكترونية :

ان التحول من اددار  التقليدية الى تطبي  اددار  االلتترويية يحتاج الى عد  دراسات 

اددار  االلتترويية ، وهناك عدد من  تبين للقيادات العليا الجدوى الفعلية لتطبي 

الخطوات أشار اليها عدد من المتخصصين لتطبي  اددار  االلتترويية ، كما موضح 

 (:2في الشتل )

 

 
 ( يبين خطوات تطبيق اإلدارة االلكترونية0شكل )

 الشتل من عمل الباحثون

 

 

خطوات تطبيق االدارة 
 االلكترونية

 اعداد الدراسة االولية 

 وضع خطة التنفيذ

 تحديد المصادر

 الموارد البشرية

 االجهزة

 البرامج االلكترونية

 شبكات االتصال

 تحديد المسؤولية

 الجهات المنفذة

 الجهات الممولة

 متابعة التقدم التقني

 التقويم
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 الدراسات السابقة:

لها عالقـة بموضوع الدراسة  يتضمن هذا الفصل عرض عدداً من الدراسات التي

وقد قام الباحث بمراجعة بعض الدراسـات السابقة ذات الصلة بموضوع  الحالية،

الدراسة بهدف تعرف أهم النتائج والمؤشرات العامـة التي أسفرت عنها تلك الدراسات 

( يبين الدراسات السابقة 2واالفاد  منها في ادجراءات واألساليب ادحصائية، جدول )

 تائجها:وي

 ( يبين الدراسات السابقة0جدول )
حجم  عنوان الدراسة اسم الباحث ت

 العينة

منهج 

 البحث

ادوات 

 الدراسة

 أبرز نتائج الدراسة

 محمد شهرازد 2

 شهاب

 تطبي  إمتايية مدى

 في االلتترويية اددار 

 المدارس الثايوية

 وجهة وادعدادية من

 المدارس مديري يظر

 محافظة مركز في

 يينوى

 المدارس في المديرين ان االستباية وصفي 41

 أظهروا والثايوية االعدادية

 تطبي  في االهمية من مستواً 

 المدرسية االلتترويية االدار 

 .يظرهم وجهة من

 المدارس في المديرين وان

 أظهروا والثايوية االعدادية

 في المعوقات من مستواً 

 االلتترويية االدار  تطبي 

 .يظرهم وجهة من المدرسية

 علي عبدالخالق عبدهللا قا   1

سققققققققققققققققققققققققققاري 

عقققققققققققققققققققققققققوض 

 الحسنات

معوقات تطبي  االدار  

االلتترويية في 

 الجامعات الفلسطينية

وجود معوقات تقنية تتمثل في  االستباية وصفي 111

عدم تتامل القاعات الدراسية 

واالدارية بما يتناسب مع 

تقنيات االدار  االلتترويية 

االرشادية ويقص االدلة 

الموضحة الليات تطبي  

 االدرا  االلتترويية

عائشة محمود  3

 السلمايي

تصور مقترح لتطوير 

االشراف التربوي في 

المملتة االرديية 

الهاشمية في ضوء 

 االدار  االلتترويية

يعقققد تقققدريب المشقققرفين مقققن  االستباية وصفي 881

اكثققققر االبعققققاد تققققأثيراً علققققى 

االلتتروييققققة، تطبيقققق  االدار  

بينمقققققققا كايقققققققت المعتققققققققدات 

التنظيميقققة هقققي االققققل تقققأثيراً 

 على تطبيقها

فوزية عبد  4

 العزيز الدعيلج

رؤية مستقبلة لتطبي  

االدار  االلتترويية 

من  بالمرحلة الثايوية  

وجهة يظر مشرفات 

االدار  المدرسية 

 بمدينة متة المترمة.

وجقققققود أثقققققر فعقققققال لتطبيققققق   االستباية وصفي 33

االدار  االلتترويية في سرعة 

الحصققققول علققققى المعلومققققات 

المطلوبة بدقة عالية، وسقهولة 

تخقققزين المعلومقققات، وصقققحة 

 وتتامل المعلومات
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المتطلبققققققات االداريققققققة  سعيد العمري 8

واالمنيقققققققققة لتطبيققققققققق  

 االدار  االلتترويية

اظهر البحث ان هناك  االستباية وصفي 281

وضوحاَ وادراكاً لدى 

بالمؤسسة العامة العاملين 

للموايئ لمفهوم االدار  

االلتترويية ومفاهيم العمل 

االلتترويي، حيث ان 

%( من افراد العينة 21)

يدركون مفهوم االدار  

 االلتترويية.

 

 موازنة الدراسات السابقة:

 اإلدارة تطبيق إمكانية مدىم )8103شهاب،  محمد ازدرشهدراسة  -2

 في المدارس مديري نظر وجهة من واإلعدادية المدارس الثانوية في االلكترونية

هدفت الدراسة التعرف على أهمية تطبي  اددار  االلتترويية  نينوى( محافظة مركز

المدرسية بالمرحلة الثايوية وادعدادية بشتل عام، والتعرف على بعد معوقات تطبي  

ام، استخدمت اددار  االلتترويية المدرسية بالمرحلة الثايوية وادعدادية بشتل ع

الدراسة المنهج الوصفي، وتطبي  االستبيان كأدا  لجمع البيايات وتتويت عينة الدراسة 

(  11( مديراً و )  11( مديراً ومدير  للمدارس الثايوية و ادعدادية بواقع )  41من ) 

مدير  تم اختيارهم بصور  عشوائية. ومن اهم يتائج الدراسة، ان المديرين في 

عدادية والثايوية أظهروا مستوى من االهمية في تطبي  االدار  االلتترويية المدارس اال

المدرسية من وجهة يظرهم، وان المديرين في المدارس االعدادية والثايوية أظهروا 

 مستواً من المعوقات في تطبي  االدار  االلتترويية المدرسية من وجهة يظرهم.

طبيق االدارة االلكترونية م )معوقات ت8100دراسة ساري عوض الحسنات،  -1

هدفت الدراسة التعرف على االسي النظرية لمفهوم االلدار   في الجامعات الفلسطينية(

االلتترويية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية والتشف عن على معوقات 

تطبي  االدار  االلتترويية في ادارات الجامعات الفلسطينية بقطاع غز ، والتعرف على 

برز االليات المقترحة للتغلب على تلك المعوقات من وجهة يظر االداريين، استخدمت ا

الدراسة المنهج الوصفي، وتطبي  االستبيان كأدا  لجمع البيايات، وتتويت عينة 

( فرداً متمثلة في الموظفين المتلفين بالعمل االداري، ومن اهم يتائج 111الدراسة من )

تتمثل في عدم تتامل القاعات الدراسية واالدارية بما  الدراسة، وجود معوقات تقنية

يتناسب مع تقنيات االدار  االلتترويية ويقص االدلة االرشادية الموضحة الليات تطبي  

االدرا  االلتترويية، وجود معوقات مالية تتمثل في ضعف الدعم الحتومي لتطبيقات 

 االدار  االلتترويية.
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تصور مقترح لتطوير االشراف م )8112، عائشة محمود السلمانيدراسة  -3

هدفت الدراسة  التربوي في المملكة االردنية الهاشمية في ضوء االدارة االلكترونية (

الى وضع تصوراً مقترحاً لتطوير االشراف التربوي بالمملتة االرديية الهاشمية في 

تباية ضوء مبادئ االدار  االلتترويية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واالس

كأدا  للدراسة وتم استفتاء عينة عشوائية من المعلمين واالداريين والمشرفيين، ومن 

اهم يتائج الدراسة، يعد تدريب المشرفين من اكثر االبعاد تأثيراً على تطبي  االدار  

االلتترويية، بينما كايت المعتقدات التنظيمية هي االقل تأثيراً على تطبيقها، وكذلك 

واضح لوزار  التربية والتعليم االرديية بتوفير متطلبات تطبي  االدار  يوجد اهتمام 

 االلتترويية.

رؤية مستقبلة لتطبيق االدارة م )8112دراسة فوزية عبد العزيز الدعيلج،  -4

االلكترونية بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفات االدارة المدرسية بمدينة مكة 

على واقع الفعلي للرؤى المستقبلية لتطبي   هدفت الدراسة الى التعرف (المكرمة

االدار  االلتترويية في المدارس الثايوية بمنطقة متة المترمة، والتعرف على فاعلية 

تطبي  االدار  االلتترويية بالمدارس الثايوية والمعوقات التي تحول دون تطبي  االدار  

وقات، استخدمت الدراسة االلتترويية بالمدارس الثايوية وطرق التغلب على تلك المع

المنهج الوصفي، وتطبي  االستبيان كأدا  لجمع البيايات ومثّل مجتمع الدراسة جميع 

مشرفة. ومن اهم يتائج  (33المشرفات واالداريات العامالت بالمدارس الثايوية )

وجود أثر فعال لتطبي  االدار  االلتترويية في سرعة الحصول على الدراسة 

بة بدقة عالية، وسهولة تخزين المعلومات، وصحة وتتامل المعلومات المطلو

المعلومات. وكذلك وجود معوقات تحول دون تطبي  االدار  االلتترويية تمثلت في 

ضعف المخصصات المالية بدقة عالية، ويقص التوادر البشرية والقصور في عقد 

 الدورات التدريبية.

واالمنية لتطبــــــــــيق  المتطلبات االداريةم )8113دراسة سعيد العمري،  -4

 (االدارة االلكترونية

هدفت الدراسة الى التاكيد على ضرور  مواكبة التقدم التتنولوجي في الدول المتقدمة  

والتعرف على المتطلبات االدارية واالمنية لتطبي  االدار  االلتترويية والتعرف على 

رويية مع ابراز تطبيقاتها، المعوقات والتحديات التي تواجه تطبي  االدار  االلتت

واستخدم الباحث اسلوب البحث الوصفي وطريقة التحليل للبيايات بعد تصنيفها 

وتسجيلها بالحاسب االلي، واستخدم الباحث االستباية كأدا  للدراسة وتم توزيعها على 

، اظهر البحث ان هناك ( فرداً.  ومن اهم يتائج الدراسة 281عينة الدراسة وعددها)

وضوحاَ وادراكاً لدى العاملين بالمؤسسة العامة للموايئ لمفهوم االدار  االلتترويية 

%( من افراد العينة يدركون مفهوم االدار  21ومفاهيم العمل االلتترويي، حيث ان )
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االلتترويية. وكذلك اظهر البحث ادراكاً كبيراً لدى المبحوثين لعدد من المتطلبات 

 دارية واالمنية لتطبي  االدار  االلتترويية في المؤسسة العامة للموايئ.اال

 

 الفصل الثالث

 منهج البحث وإجراءاته

يتضمن هذا الفصل منهج البحث وادجراءات المتبعة في تحديد مجتمع البحث ، 

واختيار العينة ، وكيفية بناء األدا  ، ووسائل التأكد من صدقها وثباتها ، والوسائل 

 حصائية المعتمد  في التعامل مع البيايات ، وعلى النحو اآلتي :اد

 أوالً : منهج البحث 

اختار الباحثون المنهج الوصفي ، أليه يتالءم وطبيعة بحثهم .إذ أن وصف المشتلة 

 القائمة مثلما هي عليه يساعد على اتخاذ الخطوات الالزمة لعالجها .

يات وتبويبها ، بل يتضمن قدراً من تفسير وال يقتصر البحث الوصفي على جمع البيا

والموازية بين هذه البيايات ، وهذا يتطلب تصنيف البيايات وتحليلها تحليالً دقيقاً 

،  1111وصوالً إلى تعميمات بشأن الظاهر  موضوع البحث ) عبد الحفيظ وياهي ، 

 ( .23ص 

 ثانياً : مجتمع البحث  

حثون بجمع المعلومات والبيايات من رئاسة بهدف تحديد مجتمع البحث فقد قام البا

جامعة ديالى والتليات التابعة لها ، وتتون مجتمع البحث من القيادات العليا في جامعة 

 ديالى.

 ثالثاً: عينة البحث

تتون ممثلة لمجتمعها، أن تم تحديد مجتمع البحث تم تحديد عينة البحث، وهي أن بعد 

( يبين توزيع عينة 1فرداً، جدول ) (88وبواقع )وقد تم اختيار مجتمع البحث كتل 

 البحث:

 ( توزيع عينة البحث وبحسب النسبة المئوية 8جدول )

 

 النسبة المئوية العدد المنصب الوظيفي  ت
 %1821 2 رئيي جامعة 2

 %2842 1 مساعد رئيي جامعة 1

 %2828 24 عميد 3

 %12823 31 معاون عميد 4

 %81822 24 رئيي قسم  5
 %24822 12 مدير قسم/مركز 8

 %211 241 المجموع 
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 رابعاً: أداة البحث:

بما أن البحث الحالي يهدف إلى معرفة معوقات تطبي  اددار  االلتترويية في جامعة 

ديالى من وجهة يظر القيادات العليا ، وهذا يتطلب استباية تتون أدا ً للدراسة الحالية ، 

ولعدم توافر استباية لهذا الغرض، تتضمن جوايب وفقرات تتون أدا ً للبحث، أعّد 

 الباحثون قائمة بالجوايب والفقرات الالزمة لذلك، وف  ادجراءات اآلتية: 

االطالع على بعض الدراسات والبحوث المحلية والعربية واالجنبية السابقة ذات  .2

ء الخاص بالدراسات السابقة )الفصل الصلة بموضوع البحث، وضم قسم منها في الجز

 الثايي( في الدراسة الحالية.

مراجعة عدد من االدبيات المحلية والعربية واالجنبية التي تناولت موضوع  .1

 االدار  االلتترويية.

االستباية المفتوحة )السؤال المفتوح( التي وجهت إلى القيادات اددارية، إذ طلب  .3

منهم إعطاء الفقرات التي يرون أيها مناسبة لتل محور من المحاور الرئيسة، وقد بلغ 

 ( قيادياً. 24عدد القيادات االدارية )

تترويية تواصل الباحثون مع عدد من األساتذ  والمتخصصين في مجال االدار  االل .4

 وتتنولوجيا التعليم واددار  التربوية.

ومن خالل هذا تمتن الباحثون من تحديد الجوايب الرئيسة وعدد من الفقرات بلغت 

 ( فقر  ضمن أربعة جوايب.48)

 خامساً : صدق األداة 

يعد الصدق من الشروط األساسية الواجب توافرها في أدا  البحث ، وتتون األدا  

لغرض الذي أعّدت من اجله . واألدا  الصادقة هي التي تستطيع صادقة إذا حققت ا

 ( .  12، ص 2224قياس ما وضعت لقياسه )عيسوي ،

وقد عرض الباحثون فقرات االستباية التي تم أعّدادها أدا  لبحثهم على عدد من 

وبعد ان المحتمين لمعرفة صالحية كل فقر  من فقرات االستمار  أو عدم صالحيتها، 

احثون على مالحظات الخبراء وآرائهم عدلت بعض الفقرات أليها لم تحصل حصل الب

ووضع الباحثون بعد كل  %(،21على يسبة الموافقة التي حددها الخبراء والبالغة )

 (.2فقر  ثالثة بدائل هي )تصلح، ال تصلح، بحاجة الى تعديل(، ملح  )

 سادساً: ثبات األداة

االتساق يعني لغرض التحق  من ثبات أدا  البحث الحالي، اعتمد الباحثون اسلوب 

الثبات الداخلي للفقرات والذي يعتمد على إيجاد العالقة بين كل فقر  والفقرات األخرى 

 ولجميع فقرات األدا ، ويستعمل لهذا الغرض معادلة الفاكرويباخ .

( تعد  1821ة الفاكرويباخ والتي بلغت )وبناء على ما تقدم فأن معامل الثبات بطريق 

( فما فوق  )عود ، 1،21يسبة مقبولة، إذ إن النسبة المقبولة في مثل هذه البحوث هي )

 (.288، ص2222
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( فققر  ضقمن جقايبين، 48وبذلك أصبحت الفقرات التي ستعتمد فقي االسقتباية النهائيقة )

( يبققين 2والمخطققط ) ( يبققين النسققب المئويققة لتققل محققور وعققدد الفقققرات،3وجققدول )

 التوزيع البيايي لنسبة الفقرات.

 

 

 

 

 (3جدول )

 عدد فِقرات االستبانة ونسبتها المئوية موزعة بحسب المحاور 

 

 

 

 نسبتها المئوية ارقام الفِقرات عدد الفِقرات المحاور ت

 12822 23-2 23 المحور ادداري 2

 12822 18-24 23 المحور التقني 1

 11811 38-12 21 البشريةمحور الموارد  3

 11 48-32 2 محور الشؤون المالية 4

 %011  44 المجموع

28.89 

28.89 

22.22 

20 

 (1)مخطط 
 التوزيع البياني لنسبة الفقرات

 المحور اإلداري

 المحور التقني

محور الموارد 
 البشرية

محور الشؤون 
 المالية
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 سابعاً: تطبيق األداة 

قققام البققاحثون بتوزيققع االسققتباية علققى عينققة البحققث فققي رئاسققة جامعققة ديققالى والتليققات 

( اسققتباية علققى عينققة البحققث ، وبعققد ذلققك تققم اسققترجاع 241التابعققة لهققا، وتققم توزيققع )

استمارات االستباية من أفراد العينة بعد أن تم إعطاء المستجيبين الوقت التافي لإلجابقة 

%( وهققو مققا 21818لغققت يسققبة االسققترجاع لالسققتبايات )لمققد  أكثققر مققن أسققبوعين، وب

( اسققققتباية صققققالحة للتحليققققل االحصققققائي ، علمققققاً بققققأن مققققد  التوزيققققع 232مجموعققققه )

 ( يوماً لمجموع أفراد العينة . 31واالسترجاع استمرت يحو )

وقققد اعتمققد البققاحثون مقياسققاً خماسققياً دجابققة فقققرات االسققتباية الققذي يطلققب فيققه مققن 

اختيار المستوى الذي يرويه مناسباً لإلجابة، وهذا المدرج متون من خمسة المستجيبين 

( علقى التقوالي 2، 1، 3، 4،8مستويات، وقد كممت هذه االختيقارات بإعطقاء األرققام )

 ( درجات.  3( درجة، وبهذا فأن درجة الحد  هي )28ليتون المجموع هو )

 

 سابعاً : الوسائل اإلحصائية 

( الختبققار صققالحية الفقققرات مققن اسققتجابات  Chi – squareمربققع كققاي ) -2

    ( .2( وبدرجة حرية )1،18المحتمين عند مستوى داللة )

           

 1التترارات المتوقعة(  –)التترارات المشاهد                      

 = مج   1كا

              التترارات المتوقعة                                     

ألفققا كرويبققاخ اسققتخدمت لحسققاب الثبققات بمعنققى االسققتقرار للمعققايير  معادلققة -1

 واألدا  كتل.

معامل الثبات= )
ن

ن  
 ( )

مجموع تباينات الفقرات -2

تباين الدرجات التلية
) 

معادلة الوسط المرجح لترتيب المحاور والفقرات بحسب اجابات عينة البحقث ،  -3

 المتبنى في الدراسة الحالية.وتشخيص جوايب القو  والضعف بحسب المعيار 

 2×  8+ ت 1×  4+ ت 3×  3+ت 4×  1+ ت 8×  2ت                       

 الوسط المرجح =     

 مج ت                                                

 (.8( مضروبا في وزيه )موجود  بدرجة كبير  جداً = تترار البديل االول )  8 2ك

 (.4( مضروبا في وزيه )موجود  بدرجة كبير  = تترار البديل الثايي )  4 1ك

 (.3( مضروبا في وزيه )موجود  بدرجة متوسطة= تترار البديل الثالث )  3 3ك

 (.1باً في وزيه )رو( مضموجود  بدرجة قليلة= تترار البديل الرابع )  1 4ك

 (.2( مضروبا في وزيه )ة جداً موجود  بدرجة قليلالخامي ) ل= تترار البدي  2 8ك

  مج ت = مجموع التترارات .                        
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 الوسط المرجح                              

   211=                         ×  الوزن المئوي -4

 الدرجة القصوى                              

 ( . 8ومقدارها ) الدرجة القصوى هي أعلى درجة في المقياس 

 

 الفصل الرابع

  -عرض النتائج ومناقشتها :

 تُفسر النتائج حسب تسلسل االهداف التي سعت الدراسة الى تحقيقها وهي كاالتي:

التعرف على اهم المعوقات االدارية التي تحول الهدف األول النتائج المتعلقة بـ ) -2

 دون تطبي  اددار  االلتترويية في جامعة ديالى(

التعرف على اهم المعوقات التقنية التي تحول النتائج المتعلقة بـ )الهدف الثايي  -1

 دون تطبي  اددار  االلتترويية في جامعة ديالى( .

التعرف على اهم المعوقات البشرية التي تحول النتائج المتعلقة بـ )الهدف الثالث  -3

 دون تطبي  اددار  االلتترويية في جامعة ديالى( .

)التعرف على اهم المعوقات المالية التي تحول النتائج المتعلقة بـ رابع الهدف ال -4

 دون تطبي  اددار  االلتترويية في جامعة ديالى( .

ولتحقي  اهداف البحث استٌخرجت األوساط المرجحة واألوزان المئوية لتقديرات أفراد 

المئوي  عينة البحث عن كل فقر  من كل محور، ثم استخرج الوسط المرجح والوزن

لتل محور، وأيضاً جرى استخراج الوسط المرجح والوزن المئوي للمحاور كتل، 

( يبين قيمة الوسط المرجح 4وذلك لتحديد معوقات تطبي  اددار  ادلتترويية جدول )

( يبين توزيع 1( بشتل عام للمحاور كتل، ومخطط )8884( والوزن المئوي )3812)

 المحاور حسب الوزن المئوي:

 (4)جدول 

يبين معدل الوسط المرجح والوزن المئوي لكل محور من محاور معوقات تطبيق 

 اإلدارة االلكترونية مرتبة ترتيبا" تنازليا" وحسب التسلسل الجديد لكل محور

 المحاور
الوسط 

 المرجح

النسبة 

 المئوية

 2342 3443 رابعاً : محور الشؤون المالية

 2242 3444 ثايياً: المحور التقني

 2442 3482 ثالثاً : محور الموارد البشرية

 4.42 8423 اوالً : المحور ادداري

 2444 .348 المعدل العام
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اما فيما يتعل  بمعرفة معوقات تطبي  اددار  االلتترويية لتل فقر  من فقرات المحاور 

 فتايت كاالتي:

أوساطها المرجحة  ( فقر ، وقد تباينت الفقرات في23: يتضمن )اوالً: المحور االداري

( ُعدت عائقاً امام تطبي  8-8-4-3-1-2، وان الفقرات تسلسل ) وأوزايها المئوية

أما  %( من فقرات هذا المحور،48828تشتل يسبة )هي و اددار  االلتترويية،

( ، وهي تشتل يسبة 23-21-22-21-2-2-2الفقرات التي لم تُعد كمعوقات فهي )

 (:8%( ، حسب جدول )83828)
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( يبين الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات المحور االداري مرتبة 4جدول )

 تنازلياً 

 

 ( ما يأتي :4يتضح من جدول )

( اهم عائقاً اما تطبي  اددار  ادلتترويية من وجهة يظر عينة 2ُعدت الفقر  تسلسل )

البحث والتي يصها )يقص الدورات التدريبية في مجال اددار  ادلتترويية( اذ يالت 

( 23( ، وحصلت الفقر  تسلسل )28( ووزيا مئويا مقداره )382وسطاً مرجحا مقداره )

المستقبلية لتطوير اددار  ادلتترويية( على وسط مرجح والتي يصها )غموض الرؤية 

( 1822( وبلغ الوسط المرجح للمحور كتل )44( ووزياً مئوياً مقداره )181مقداره )

( وهذا يعني أن المحور ادداري ال يُعد عائقاً امام تطبي  8282ووزن مئوي مقداره )

 اوالً / المحور اإلداري ت
الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

يقص الدورات التدريبية للموارد البشرية في مجال اددار    .2

 ادلتترويية.
382 28 

الندوات والمؤتمرات يدر  الفرص المتاحة لإلدارات للمشاركة في   .1

 المتعلقة اددار  ادلتترويية.
3832 8284 

ضعف الدعم المادي من قبل وزار  التعليم العالي والبحث العلمي   .3

 لتطبي  اددار  االلتترويية.
381 84 

ادجراءات اددارية الحالية ال تتواف  مع متطلبات تطوير اددار    .4

 ادلتترويية.
3821 8184 

 8281 3818 التشريعات الالزمة لتطوير تطبيقات اددار  ادلتترويية.يقص   .8

مقاومة التغيير من جايب بعض األفراد أو الجهات اددارية   .8

 للتطوير الحادث التترويياً.
3 81 

ضعف تحفيز الموارد البشرية لتطبي  اددار  ادلتترويية من قبل   .2

 القيادات العليا.

1828 82 

 88 1828 التخطيط السليم لعملية تطبي  اددار  ادلتترويية.االفتقار إلى   .2

 81 188 ضعف ايتشار ثقافة التغيير بين القيادات اددارية العليا.  .2

ضعف الدعم المعنوي من قبل وزار  التعليم العالي والبحث   .21

 العلمي لتطبي  اددار  االلتترويية.

188 81 

يتواف  مع تطبيقات اددار  الهيتل التنظيمي للمؤسسة الجامعية ال   .22

 االلتترويية.

188 81 

 81 188 ضعف الوعي بأهمية تطبي  اددار  االلتترويية.  .21

 44 181 غموض الرؤية المستقبلية لتطوير اددار  ادلتترويية.  .23

 8282 1822 المعدل العام
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الوعي  -هذه النتيجة الى: تعزىوقد اددار  االلتترويية من وجهة يظر عينة البحث 

بأهمية تطبي  اددار  االلتترويية وتحديد آلية تطويرها من قبل القيادات اددارية في 

، فضالً عن تحديث الهيتل التنظيمي بما يتواف  ومتطلبات التغيير جامعة ديالى 

( 12ادداري ، والتخطيط لتطبي  اددار  االلتترويية من خالل تصميم وتحديث )

 جاً التترويياً وتطبيقها داخل المؤسسة الجامعية .بريام

 ( فقر ، وقد تباينت الفقرات في أوساطها المرجحة23: يتضمن )ثانياً: المحور التقني

( ُعدت 12-11-22-22-22-28-28-24، وان الفقرات تسلسل ) وأوزايها المئوية

من فقرات هذا %( 82884تشتل يسبة )هي و عائقاً امام تطبي  اددار  االلتترويية،

( ، وهي تشتل 18-18-14-13-11أما الفقرات التي لم تُعد كمعوقات فهي ) المحور،

 (:8%( ، حسب جدول )32848يسبة )

 ( يبين الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات المحور التقني مرتبة تنازلياً 2جدول )

 

 ثانياً / المحور التقني ت
وسط 

 مرجح

وزن 

 مئوي

للتيار التهربائي ينعتي سلباً على تطبي  اددار  االيقطاع المتترر   .24

 االلتترويية.
488 21 

 22 4888 ضعف خدمة االيتريت في المؤسسة الجامعية  .28

 2282 3822 سرعة التغيير في تتنولوجيا المعلومات وصعوبة مسايرتها.  .28

 2882 3822 صعوبة تعريب األيظمة والبرامج االلتترويية.  .22

 8288 3832 والمتابعة لألجهز .ضعف الصياية   .22

 8284 3832 ارتفاع تتلفة األيظمة والبرامج االلتترويية.   .22

 8284 3832 ضعف برامج الحماية للبيايات والمعلومات بإدارات الجامعة.  .11

 88 3818 ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبي  اددار  ادلتترويية.  .12

البيايات الموضحة آلليات تطبي  اددار  النقص في الشبتات وقواعد   .11

 ادلتترويية.
1822 8288 

قلة توافر أجهز  حاسوب بمواصفات فنية مناسبة لتطبي  اددار    .13

 االلتترويية.
182 82 

يدر  وجود معرفة كافية للمواصفات القياسية عند شراء أجهز  الحاسب   .14

 اآللي بالجامعة.
182 82 

 8281 1828 دقيقة ومتتاملة. االفتقار إلى قواعد بيايات  .18

 82 1828 صعوبة الربط بين األجهز  في إدارات الجامعة.  .18

 8282 3844 المعدل العام
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 ( ما يأتي:2يتضح من جدول )

( اهم عائقاً اما تطبي  اددار  ادلتترويية من وجهة يظر عينة 24ُعدت الفقر  تسلسل )

البحث والتي يصها )االيقطاع المتترر للتيار التهربائي ينعتي سلباً على تطبي  

( ، 21( ووزيا مئويا مقداره )488اددار  االلتترويية( اذ يالت وسطاً مرجحا مقداره )

( والتي يصها )صعوبة الربط بين األجهز  في إدارات 18وحصلت الفقر  تسلسل )

( وبلغ الوسط 82( ووزياً مئوياً مقداره )1828الجامعة( على وسط مرجح مقداره )

( وهذا يعني أن المحور 8282( ووزن مئوي مقداره )3844المرجح للمحور كتل )

تعزى وقد البحث  التقني ُعد عائقاً امام تطبي  اددار  االلتترويية من وجهة يظر عينة

 –عدم استعمال مصادر الطاقة المتجدد  مثل ) الطاقة الشمسية  -هذه النتيجة الى:

الرياح( فضالً عن ضعف خدمة االيتريت في العراق بشتل عام وارتفاع تتاليفها 

ايعتي سلباً على جود  خدمات االيتريت داخل المؤسسة الجامعية ، ويدر  تخصصات 

ويية الحديثة وضعف مواكبة االبتتارات في مجال تتنولوجيا صياية األجهز  االلتتر

المعلومات ، وضعف البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت لتطبي  اددار  

االلتترويية ، وتتف  هذه النتيجة مع عدد من الدراسات ومنها دراسة )الحسنات ، 

ي تطبي  الدول والتي بحثت في  مد Basu, Subhajit, (2004) ( ودراسة1121

 النامية للحتومة ادلتترويية، ومقارية ذلك مع الدول المتقدمة.

 ( فقر ، وقد تباينت الفقرات في أوساطها21: يتضمن )ثالثاً: محور الموارد البشرية

( 34-33-31-32-31-12-12-12، وان الفقرات تسلسل ) المرجحة وأوزايها المئوية

%( من فقرات هذا 21تشتل يسبة )هي و ُعدت عائقاً امام تطبي  اددار  االلتترويية،

%( 11( ، وهي تشتل يسبة )38-38أما الفقرات التي لم تُعد كمعوقات فهي ) المحور،

 (:2، حسب جدول )
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والوزن المئوي لفقرات محور الموارد البشرية ( يبين الوسط المرجح .جدول )

 مرتبة تنازلياً 

 

 ( ما يأتي :.يتضح من جدول )

( اهم عائقاً اما تطبي  اددار  ادلتترويية من وجهة يظر عينة 12ُعدت الفقر  تسلسل )

البحث والتي يصها )ضعف مهارات اللغة األجنبية لدى بعض الموظفين( اذ يالت 

( ، وحصلت الفقر  تسلسل 28( ووزيا مئويا مقداره )4818وسطاً مرجحا مقداره )

جامعية الى التوادر المتخصصة لتطبي  اددار  ( والتي يصها )افتقار المؤسسة ال38)

( ، وبلغ 82( ووزياً مئوياً مقداره )1828االلتترويية( على وسط مرجح مقداره )

( وهذا يعني أن 8888( ووزن مئوي مقداره )3812الوسط المرجح للمحور كتل )

ظر عينة محور الموارد البشرية ُعد عائقاً امام تطبي  اددار  االلتترويية من وجهة ي

ال تتضمن شروط تعيين الموظفين امتالكهم  -تعزى هذه النتيجة الى:وقد البحث 

 ثالثاً / محور الموارد البشرية ت
وسط 

 مرجح

وزن 

 مئوي

 28 4818 ضعف مهارات اللغة األجنبية لدى بعض الموظفين.  .12

ضعف مهارات بعض الموظفين في استعمال تقنيات الحاسب   .12

 اآللي.
382 24 

المساءلة في حالة تعطل أحد األجهز  خوف بعض ادداريين من   .12

 ادلتترويية.
388 21 

 8882 3812 مقاومة بعض ادداريين لعملية التغيير.  .31

خوف بعض الموظفين في المؤسسة الجامعية من فقدان   .32

 مراكزهم الوظيفية .
3818 88 

يقص فرص التدريب على المستجدات والبرامج الجديد  في   .31

 اددار  ادلتترويية.
3818 88 

قلة الوعي بأهمية الحماية واألمن المعلوماتي لدى بعض   .33

 ادداريين.
3821 8184 

ضعف اقتناع بعض مسؤولي الوحدات والشعب من جدوى   .34

 تطبي  اددار  االلتترويية.
3812 8288 

ضعف الثقة لدى بعض الموظفين في كافة التعامالت   .38

 االلتترويية.
1823 8288 

الى التوادر المتخصصة لتطبي   افتقار المؤسسة الجامعية  .38

 اددار  االلتترويية.
1842 4281 

 8888 3812 المعدل العام
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مهارات احدى اللغات األجنبية ويدر  وجود دورات للموظفين الكسابهم احدى اللغات 

األجنبية ، ضعف برامج الدورات التدريبية لتنمية مهارات استعمال الحاسب اآللي ، 

ترويية واددار  المركزية المتبعة حالياً ينتج عنه خوف ارتفاع تتلفة األجهز  االلت

بعض الموظفين عند استعمال تلك األجهز  في حال تعطلها ، وترتبط يتائج الفقر  

( ، فالموظف الذي ال يستطيع التعامل مع األجهز  االلتترويية 32( مع الفقر  )12)

تلك األجهز  لتنفيذ يشعر بخوف من تطبي  اددار  االلتترويية التي تعتمد على 

 ادجراءات اددارية المختلفة.

 ( فقرات، وقد تباينت الفقرات في أوساطها2: يتضمن ) رابعاً: محور الشؤون المالية

( 43-41-42-41-32-32-32، وان الفقرات تسلسل ) المرجحة وأوزايها المئوية

%( من فقرات 22822تشتل يسبة )هي و ُعدت عائقاً امام تطبي  اددار  االلتترويية،

( ، وهي تشتل يسبة 48-44أما الفقرات التي لم تُعد كمعوقات فهي ) هذا المحور،

 (:2%( ، حسب جدول )11811)

( يبين الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات محور الشؤون المالية مرتبة 2جدول )

 تنازلياً 

وسط  رابعاً / محور الشؤون المالية ت

 مرجح

وزن 

 مئوي

محدودية دور القطاع الخاص في المساهمة المالية لدعم   .32

 اددار  ادلتترويية.تطبيقات 
4888 2381 

 22 4818 ارتفاع أسعار بعض األجهز  والمعدات ادلتترويية.  .32

 –ورش العمل  –ضعف الدعم المالي لتنظيم )الدورات   .32

 الندوات( الخاصة بتطبي  اددار  االلتترويية.

4 21 

 8288 3832 تطوير اددار  ادلتترويية.ضعف الدعم الحتومي لعملية   .41

قلة الميزايية المخصصة لتصميم وتطوير برامج وتطبيقات   .42

 الحاسب اآللي.
383 88 

ضعف الدعم المالي المخصص للبحوث والدراسات في مجال   .41

 تتنولوجيا المعلومات.
3812 8888 

والمتخصصين في ضعف الدعم المالي لالستعاية بالخبراء   .43

 مجال اددار  االلتترويية.
3821 8184 

يدر  وجود حوافز معنوية ومالية للمبدعين في مجال العمل   .44

 ادلتترويي.
1828 82 

ضعف ادمتاييات المادية في مجال التعاون مع المراكز   .48

 التدريبية واالستشارية.
1822 8882 

 8282 3842 المعدل العام
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 يأتي:( ما 2يتضح من جدول )

( اهم عائقاً اما تطبي  اددار  ادلتترويية من وجهة يظر عينقة 32ُعدت الفقر  تسلسل )

البحث والتي يصها )محدودية دور القطاع الخاص في المساهمة الماليقة لقدعم تطبيققات 

( ووزيقققا مئويقققا مققققداره 4888اددار  ادلتتروييقققة( اذ يالقققت وسقققطاً مرجحقققا مققققداره )

( والتقي يصقها )ضقعف ادمتاييقات الماديقة فقي 48ر  تسلسل )( ، وحصلت الفق2381)

( 1822مجال التعاون مع المراكز التدريبية واالستشقارية( علقى وسقط مقرجح مققداره )

( ووزن 3842( ، وبلققغ الوسققط المققرجح للمحققور كتققل )8882ووزيققاً مئويققاً مقققداره )

قققاً امققام تطبيقق  ( وهققذا يعنققي أن محققور الشققؤون الماليققة ُعققد عائ8282مئققوي مقققداره )

ان مفهقوم  -تعزى هذه النتيجقة القى:وقد اددار  االلتترويية من وجهة يظر عينة البحث 

اددار  االلتترويية يُعد مفهوماً حديثاً للقطاع الخاص مما يؤدي بدوره الى ضقعف الثققة 

في التعامل او دعم تلك األيظمة اددارية الحديثة ، وضعف التعاون بين القطاع الخاص 

المؤسسة الجامعية ، مما يتج عنه قلة الدعم المالي من قبل القطاع الخاص، فضالً عقن و

عجز الموازية المالية التي تواجقه المؤسسقات العراقيقة بشقتل عقام والمؤسسقة الجامعيقة 

بشققتل خققاص ممققا يققتج عنققه تخفققيض فققي مخصصققات األجهققز  والبققرامج االلتتروييققة 

لجامعيقققة ، لقققذا فقققإن ادمتاييقققات الماديقققة وضقققعف القققدعم الحتقققومي المققققدم للمؤسسقققة ا

 الضعيفة تعد معوقاً أساسياً امام تطبي  وتطوير اددار  ادلتترويية في جامعة ديالى.

 

 االستنتاجات :

وجود معوقات لمحاور اددار  االلتترويية المعتمد  في الدراسة الحالية باستثناء  -2

المحور )االداري( جاء يتيجة طبيعية بسبب الظروف التي مرت بها محافظة ديالى 

 والتي اثرت سلباً في تطور المؤسسة الجامعية.   

بشقتل إيجقابي التخطيط السليم من قبل القيقادات العليقا فقي جامعقة ديقالى ايعتقي  -1

 لتوظيف بعض البرامج والتقنيات االلتترويية.

تصققميم الهيتققل التنظيمققي للجامعققة يتوافقق  مققع التقنيققات والبققرامج االلتتروييققة  -3

 الالزمة لتطبي  اددار  االلتترويية.

عجز الموازية الحتومية ايعتي بشتل سلبي علقى التوظيقف األمثقل لتتنولوجيقا  -4

 لتترويية داخل جامعة ديالى.المعلومات لتطبي  اددار  اال

ضقققعف البقققرامج والقققدورات التدريبيقققة فقققي تنميقققة مهقققارات المقققوارد البشقققرية  -8

 الستعمال التقنيات االلتترويية.

افتقار المؤسسة الجامعية الى بقرامج إعقاد  تأهيقل المقوارد البشقرية وفق  تطقور  -8

 النظم اددارية الحديثة. 

الخاص بدور اددار  االلتترويية ضعف دور المؤسسة الجامعية بتثقيف القطاع  -2

 في تسهيل تنفيذ االعمال اددارية المختلفة.
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 التوصيات :

منح صالحية للمؤسسة الجامعية في تطوير وتغيير القوايين والتعليمات الخاصة  -2

 بادجراءات اددارية المختلفة.    

لة العمل على تطوير وتحديث البرامج والدورات بما يتالءم مع متغيرات المرح -1

 الحالية. 

يشر ثقافة التغيير بين افراد المؤسسة الجامعية من خالل الندوات والملصقات  -3

 التعريفية.

ايفاد القيادات االدارية الى الجامعات التي تعمل بنظام اددار  االلتترويية  -4

 للتعرف على إجراءات عمل تلك األيظمة اددارية الحديثة.

 والمهني .استحداث مراكز للتأهيل االداري  -8

اقامة دورات تدريبية ورش عمل للعاملين لتعريفهم بأهمية تطبي  اددار   -8

 االلتترويية.

تشتيل لجان متخصصة لتحديد آليات تطبي  اددار  االلتترويية في مركز  -2

 الجامعة والتليات المراكز التابعة لها.

ويية اعتماد يتائج البحوث والدراسات التي تبحث في مجال اددار  االلتتر -2

 وتطبيقاتها في المؤسسة الجامعية .

ضرور  تفعيل دور الجامعة في اتصالها مع مؤسسات المجتمع )القطاع الخاص  -2

 القطاع العام( والعمل على المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع. –

 

 المقترحات :

 في ضوء يتائج البحث ، يقترح الباحثون اآلتي :

ديققالى وغيرهققا مققن الجامعققات المحليققة او إجققراء دراسققات موازيققة بققين جامعققة  -2

 العربية حول مدى تطبي  اددار  االلتترويية.

 اجراء دراسات حول امتايية تطبي  اددار  االلتترويية في الجامعات العراقية . -1

 

 المصادر

تطبيقات االدار  االلتترويية في االدار  االسمري، علي بن سعد بن جاري،  .2
عن وجهة يظر مديري المدارس الثايوية بمدينة المدرسية ومتطلبات تطويرها 

 م.1112، رسالة ماجستير منشور ،الرياض

، مجلد الموجة االلتترويية القادمة، الحتومة االلتتروييةجبر، محمد صدام،   .1

 م.1111، 22، ع  14االداري، السنة 

، تطوير التربية والتعليم في العراق، دراسات اجتماعيةالجبوري، سطام احمد،   .3

 م1112عدد التاسع، السنة الثالثة، بيت الحتمة،ال
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معجم مصطلحات التربية والتعليم، عربي، فريسي، جرجي، جرجي ميشال،  .4
 م.1118، دار النهضة العربية، بيروت، 2، ط ايتليزي

معوقات تطبي  اددار  االلتترويية في ، 1122الحسنات ، ساري عوض،  .8
عة الدول العربية ، قسم الدراسات التربوية ، رسالة ماجستير، جام الجامعات الفلسطينية

 ، القاهر .

بريامج تدريبي مقترح لرؤساء اقسام ، 1122خشاب ، سلمان عبود سلمان ،  .8
، رسالة ماجستير ) غير  الجامعة المستنصرية في ضوء معايير الجود  الشاملة

 منشور  ( ، كلية التربية االساسية ، الجامعة المستنصرية .

واقع تطبي  اددار  ادلتترويية فى المدارس ، 1121سن ،خلف ، إيمان ح .2
، رسالة الحتومية الثايوية في الضفة الغربية من وجهة يظر المديرين والمديرات

  .ماجستير غير منشور ، جامعة النجاح، يابلي

، معهد االدار  العامة، الرياض، امن الشبتات والملعوماتداود حسن طاهر،  .2

 م.1114

ادار  الجود  الشاملة تصورات وآراء في تطبيقها  ،1112م ،رضا ، كاظم كري .2
، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الثايي لضمان الجود  في مؤسسات التعليم العالي 

 في جامعة التوفة . 12/21/1121-18واالعتماد االكاديمي للفتر  من 

معوقات تطبي  االدار  االلتترويية في الجامعات ساري عوض الحسنات،  .21
 م1122، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهر ، الفلسطينية

، عمان ، دار  يظم دعم القرارات، 1118السالمي ، عالء عبد الرزاق محمد ،  .22

 وائل للنشر.

المتطلبات االدارية واالمنية لتطبــــــــــي  االدار  سعيد العمري،  .21
، جامعة يايف العربية للعلوم االمنية، ،رسالة ماجستير غير منشور االلتترويية

 م.1113الرياض، 

معوقات تطبي  معايير الجود  الشاملة في جامعة ، 1121الشمري، وسام عماد ، .23
 ، رسالة ماجستير، كلية التربية األساسية، جامعة ديالى.ديالى

شهرزاد محمد شهاب، مدى إمتايية تطبي  اددار  االلتترويية في المدارس  .24

الثايوية وادعدادية من وجهة يظر مديري المدارس في مركز محافظة يينوى، بحث 

 م1123(، 1(، ع )11، مجلد )مجلة التربية والعلممنشور في 

 درجة تأثير المشتالت المدرسية علىالصالحي، سعود بن موسى بن احمد،  .28
، رسالة ماجستير منشور  جامعة ام اداء مديري مدارس التعليم العام لمحافظة الليث

 م.1112القرى السعودية،

ادار  الجود  الشاملة في التعليم ، 1112الطائي، يوسف حجيم ، وآخرون ،  .28
 ، الوراق للنشر والتوزيع، عمان.الجامعي
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يماذج معاصر  ،  : اددار  االلتترويية، 1112عامر ، طارق عبد الرؤوف ،  .22

 القاهر  ، دار السحاب للنشر.

تصور مقترح لتطوير االشراف التربوي في المملتة عائشة محمود السلمايي،  .22
، رسالة ماجستير غير منشور ، معهد االرديية الهاشمية في ضوء االدار  االلتترويية

 م.1112البحوث والدراسات العربية، القاهر  ، 

طرق البحث ،  1111اهي ، مصطفى حسين ،عبد الحفيظ، إخالص محمد وي .22
، مركز التتاب العلمي والتحليل ادحصائي في المجاالت التربوية والنفسية والرياضية

 للنشر ، مصر، القاهر  .

إمتايية تطبي  اددار  االلتترويية في ،1112العريشي ، محمد سعيد محمد،  .11
الة ماجستير، جامعة ام القرى ، ،رس اددار  العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

 كلية التربية.

، عمان ،  االتصاالت التسويقية االلتترويية، 1118العالق ، بشير عباس ،  .12

 مؤسسة الوراق للنشر.

، يوعية اددار  والحتومة االلتترويية في 1113العوالمة ، يائل عبد الحافظ ،  .11

 .28المجلد ،  مجلة جامعة الملك سعودالعالم الرقمي ، بحث منشور، 

القياس والتجريب في التربية وعلم ، 2224عيسوي ، عبدالرحمن محمد ، .13
 ، القاهر  ، دار النهضة العربية .النفي

اددار  االلتترويية : آفاق الحاضر وتطلعات ، 1114غنيم ، احمد محمد ،  .14
 ، المنصور  ، المتتبة العصرية.المستقبل 

لتطبي  االدار  االلتترويية بالمرحلة رؤية مستقبلة فوزية عبد العزيز الدعيلج،  .18
. ، رسالة الثايوية  من وجهة يظر مشرفات االدار  المدرسية بمدينة متة المترمة

 م1118ماجستير غير منشور ، متة المترمه، جامعة ام القرى، 

، دار استخدام االيتريت في المدارس والجامعات وتعليم التبارمصطفى فهيم،  .18

 م.1118 الفتر العربي، القاهر ،

معوقات االشراف التربوي كما يراها ، 2222المغيدي ، الحسن بن محمد ،  .12
، بحث منشور ، مجلة مركز  المشرفون والمشرفات في محافظة االحساء التعليمية

 .21البحوث التربوية ، جامعة قطر ، العدد 

ملخص محاضر  بعنوان استخدام ،  1111الموسى، عبد هللا بن عبد العزيز ، .12
 . السعودية ، جامعة محمد بن سعود. االتـصال بفاعلية في العمل خـدمات

ملخص محاضر  بعنوان استخدام ،  1111الموسى،عبد هللا بن عبد العزي ،  .12
 ، السعودية ، جامعة محمد بن سعود.خدمات االتصال بفاعلية في العمل 

 بناء أيموذج ددار  الجود  الشاملة في، 1112الناصر ، عالء حاكم محسن ، .31
 .لتربية ابن الهيثم ، جامعة بغداد،  اطروحة دكتوراه غير منشور  ، كلية ا جامعة بغداد
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اددار  االلتترويية : االستراتيجية والوظائف ، 1114يجم ، عبود يجم،  .32
 ، دار المريخ ، الرياض. والمشتالت

لوم المجلة الدولية للعيجم عبود يجم، االدار  االلتترويية ومقولة يهاية االدار ،  .31
 م.1114، االمارات العربية المتحد ، 4، ع 2، مجلد االدارية

33. Bird, A., Et Al. : Netocracy: The new power elite and the 

after capitalism. Pearson education-Harlow: London, 2002.  

34. Basu, Subhajit, E-Government and Developing 
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