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ة فيي اامعية سعت هذه الدراسة إلى قياس مستوى مساهمة األنظمة االلكترونية في تجويد العمليات اإلداري: الملخص

دت امعية  واعتميواألكاديميين المستخدمين لألنظمة االلكترونية فيي الجالملك خالد من واهة نظر عينة من اإلداريين 

ات ( مفييردو وكيياد عييدد االسييتمار150هييذه الدراسيية علييى تسييميه اسييتبان  خاييية  تييه تو يعهييا علييى عينيية حجمهييا  

ر ودعييد اد تييه اسييتعراا ادديييات الب يي  واال ييا%.73( وكانييت نسييبة االسييتراا  110المسييتراعة دعييد تو يعهييا  

 االلكترونيية اسيتخدا  االنظميةأد ي وت ليل ومناقشة نتائج الت ليل واختبار فرضيات الدراسة تيه التوييل اليى النظر

توايي  لتنظييه والفي اامعة الملك خالد يؤثر ايجادياً في تجويد الوظائف االدارية من خالل تجويد عمليات التخطيط وا

ي لكترونيية فياالنظمية اال ة فيي ررا  افيراد العينية حيول دوراختالفيات اات داللية احسيائي  ووايود والرقادة االدارية

 اللكترونييةايعزى الى النو  أي هنالك اخيتال  ديين ررا  اليذكرو واالنيال حيول دور االنظمية  تجويد وظيفة التواي 

ظميية االن فييي تجويييد وظيفيية التواييي  كمييا تواييد اختالفييات اات دالليية احسييائية فييي ررا  افييراد العينيية حييول دور

د  قيالسيتنتااات ودنياً  عليى ا يعيزى اليى العميرع ميه انهيا ايجاديي  لكيل الف يات. لكترونية في تجوييد وظيفية الرقاديةاال

 الباحثاد التوييات تساعد الجهات المختسة في عملية تجويد الوظائف االدارية.

 
 : االنظمة االلكترونية  الوظائف االدراية  الكلمات المفتاحية
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Abstract: This study amis at measuring the level of the electronic systems' contribution 

for enhancing the mangment processes at King Khalid University from a view point of 

administrators and academics who use the electronic systems. A especial questionnaire 

was designed for this study, the suggested sample size is (150) persons and the response 

is (110), representing 73%. After setting the theoretical framework and reviewing the 

related literature, the researchers analyzed the data, discussed the results and tested the 

hypotheses. They came out with the following findings: 

- The use of electronic systems in King Khalid University positively affects the 

promotion of administration functions through promoting planning, organizing, 

directing and controling processes.  

- There are statistical significant gender differences about the role of electronic systems 

in promoting the function of directing and there are statistically significant differences 

in the views of respondents according to the age about the role of electronic systems in 

enhancing the controling function. However, all respondents carry positive views. 

According to the findings reached, the researchers presented recommendations which 

help the authorities to improve the administrative functions. 
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 :مقدمة

المسييتمرو فيييي دي يية ودنيييية المجتمعييات دشييكل عيييا  ودنييية المجتميييه السييعودي دشيييكل إد التغيييرات 

وهييذا يييدعو إلييى تبنييي  خاص تتطلييت تطييوير دييرامج واسييتراتيجيات وعمليييات وخييدمات اديييدو.

تكنولوايا معلومات اديدو  فالتكنولوايا و يادو استخدامها السيما االنترنت واالكسترانت قد أتاحت 

قليدية التي تؤدى دها األعمال اليومية في اميه مؤسسات القطا  االقتسيادي فرص تغيير الطرق الت

ومنها مؤسسات التعليه العالي. والك للتغلت على قيود الوقت والمكاد عند تنفييذ العملييات اإلداريية  

والك تلبية الحتيااات المسيتفيدين ورببياتهه ودميا أد األنظمية االلكترونيية أحيد مكونيات تكنولواييا 

لومات واالتساالت.فإد تطويرها وم اولة استخدامها في مؤسسات التعليه العالي ومنها اامعية المع

الملك خالد يأتي في إ ار موااهة التعقيدات و ول إارا ات تنفيذ األعمال اإلدارية  التيي أييب ت 

فيدين تلك التعقيدات مين أهيه الت يديات التيي توااههيا الجامعية ألسيبام عيدو. منهيا  ييادو عيدد المسيت

وتغير االحتيااات والرببات المجتمعية. هيذه فرضيت عليى الجامعية التواي  ن يو ت وييل الوظيائف 

اإلدارية التقليدية واليدوية إليى األعميال اإللكترونيية. لتقيديه خدمية إداريية متمييزو اات ايودو عاليية. 

وتخفيض الكلفية  ونعني دتجويد الوظائف اإلدارية مدى ت سن تلك العمليات من حي  السرعة والدقة

 ووفرت المعلومات. 

 

 مشكلة الدراسة :

تكمن المشكلة ال قيقية في استمرار ديط  تنفييذ المعيامالت اإلداريية وتعقيد إارا اتهيا و ولهيا. ربيه 

واييود األنظميية اإللكترونييية التييي ميين المتوقييه أد تقلييل ميين  ييول تلييك اإلاييرا ات وتختسيير الوقييت 

األنظمة االلكترونية المستخدمة في الجامعة  له تسهه دشكل فاعل في والمسافات  وهذا يعني أد تلك 

ت سييين وتجويييد الوظييائف اإلدارييية  مييه أد الوظييائف اإلدارييية وتعقيييداتها تشييكل ت ييدياً هاميياً أمييا  

المجتمعيييات والمؤسسيييات الخايييية والعامييية. ومنهيييا المؤسسيييات التعليميييية وخسويييياً المؤسسيييات 

خالد  وهي دسعيها لل سول على تلك األنظمة ما هو إال م اولية ايادو الجامعية ومنها اامعة الملك 

للسعي ن و حل المشكالت والمعضالت اإلدارية  وكسير اميود و يول إارا اتهيا. ويمكين تلخيي  

 مشكلة الدراسة في التساؤل التالي :

 ما دور األنظمة االلكترونية في تجويد الوظائف اإلدارية في اامعة الملك خالد ؟ 

 

 ية الدراسة :أهم
 تكمن أهمية هذه الدراسة في التالي :

 في وقت تزداد في  أهمية دور األنظمة االلكترونية في تجويد العمليات اإلدارية. -1

 يادو أعداد المستفيدين والجهات اات العالقة مه الجامعة شكلت ضغط على قيادو الجامعية  -2

 في ت سين تقديه الخدمة الجامعية.للسعي إلى تو ين العديد من األنظمة االلكترونية لتسهه 

تعييد هييذه الدراسيية األولييى ميين نوعهييا التييي تجييرى فييي اامعيية الملييك خالييد لمعرفيية الييدور  -3

 ال قيقي لتك األنظمة من واهة نظر اإلداريين واألكاديميين.

 

 أهداف الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة إلى:

 ة اإلدارية في اامعة الملك خالدت ديد الدور ال قيقي لألنظمة االلكترونية في تجويد العملي -1

 التعر  على دور اآلليات التالية : السرعة والدقة والكلفة في مستوى اودو الوظائف اإلدارية  -2

 معرفة إد كاد هناك العالقة اات داللة إحسائية دين األنظمة واودو الوظائف اإلدارية -3
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 فعاً لدراسات مستقبلية.تسعى هذه الدراسة أيضاً إلى الخروج دنتائج وتوييات قد تكود دا -4

 

 فرضيات الدراسة:

 لقد سعت هذه الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية :

التواد عالقة ااتداللة إحسائية دين األنظمة االلكترونية وتجويد الوظائف اإلدارية في اامعة  -

 الملك خالد

 وظيفة التخطيطال تواد عالقة اات داللة إحسائية دين األنظمةااللكترونية وتجويد  -

 ال تواد عالقة اات داللة إحسائية دين األنظمة االلكترونية وتجويد وظيفة التنظيه -

 ال تواد عالقة اات داللة إحسائية دين األنظمة االلكترونية وتجويد وظيفة  التوايي ( القييادو  -

 والت فيز  واالتسال  واتخاا القرارات.

 ال تواد عالقة اات داللة إحسائية دين األنظمة االلكترونية وتجويد وظيفة الرقادة اإلدارية - 

ال يواييد عالقيية دييين األنظميية االلكترونييية وتجويييدالوظائف االدارييية دعييزى الييى المتغيييرات  - 

 الديموبرافية

 

 منهجية الدراسة :

اد المشكلة النظرية والعملية  مين خيالل اعتمدت الدراسة على المنهج الويفي والت ليلي لمعرفة أدع

( مفيردو و عيت عشيوائياً  150الدراسات السادقة وأداو الدراسة  االستبانة(. وحجه العينة المقتير   

( مفيردو مين عميدا  وكال   رؤسيا  أقسا  رؤسيا  وحيدات  ميدرا  600فيما تمثل مجتمه الدراسية  

 اخل الجامعة.إدارات  ممن يتعاملود مه األنظمة االلكترونية د

 

 حدود الدراسة

   دجامعة الملك خالد المملكة العردية السعودية. 2015ه الموافق  1436تمت الدراسة في العا  الدراسي

 

 مصادر جمع البيانات:
 استمارو استبياد( – الدراسات السادقة

 

 صدق األداة وثباتها :

جموعة مين األسياتذو المتخسسيين دهد  التأكد من يدق األداو ومطادقة فقراتها ته عرضها على م

لالسييتفادو ميين أرائهييه ومالحظيياتهه  داإلضييافة إلييى التأكييد ميين درايية ثبييات األداو ميين خييالل ااييرا  

( أفيراد مين مجتميه الدراسية للتعير  عليى دراية فهييه 10دراسية اختباريي  عليى عينية تكونيت مين  

اها دعض إفيراد العينية  ثيه تيه فقرات االستبانة ووضوحها  وقد ته األخذ دبعض المالحظات التي أدد

( وهيي نسيبة %98استخدا  معامل  كرونبيا  الفيا( للتأكيد مين االتسياق اليداخلي حيي  دلغيت قيمتي   

 .ثبات عالية

 

 التعريفات اإلجرائية:
( دأنهييا فيين التنسيييق دييين الجهييود البشييرية واإلمكانيييات 2009: عرفتهييا األسييطل   اإلدارة -1

المتاحة من أال رفه مسيتوى المؤسسية  وت قييق األهيدا  المنشيودو ميه مراعياو العالقيات 

 االاتماعية داخل المؤسسة.

:عبارو عن ت ليل وتسميه النظه وتخطيط البيرامج لتشيغيل ال واسييت  األنظمة االلكترونية -2

 http://www.kutub.info/library/book/2675) 

http://www.kutub.info/library/book/2675
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دَ  : تجويد  -3 َد  اوَّ معجه عردي  -  معجه المعاني الجامه  أتقن  وأحسن ُيْنَع  : العملَ  مسدر َاوَّ

 ((2عردي  

 ( 2007م مد   الرقادة( –التواي   –التنظيه  -: التخطيط  الوظائف اإلدارية -4

: ونعنييي دهييا فييي هييذه الدراسيية دأنهييا : عبييارو عيين  مييدى تنفيييذ الوظييائف اإلدارييية دالسييرعة  الجووودة

 والدقة والكلفة المطلودة لت قيق أدا  متميز وخدمة ترضي اميه المستفيدين. 

 

 الدراسات السابقة:

ر األنظمية االلكترونيية فيي حاولت هذه الدراسة االستفادو من األدديات السيادقة  والتيي د ثيت فيي دو

 تجويد العمليات اإلدارية  في مؤسسات تعليمية وبير تعليمية 
 ومن هذه الدراسات ما يأتي :

 تطبيق ( دعنواد مستوى2012النمري   اميل عاشور  وديانا أدو مسطفى دراسة خليف  -1

تطبيق  اليرموك( هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى اامعة في االلكترونية اإلدارو

 الهي ة أعضا  اميه من الدراسة مجتمه تكود اإلدارو االلكترونية في اامعة اليرموك وقد

 ودلغت تدريس  هي ة عضو (683) منهه ( 2410) وعددهه الجامعة في التدريسية واإلدارية

 العشوائية الطبقية دالطريقة اختيارهه ته تدريس هي ة عضو (320) منهه (647) الدراسة عينة

 مجتمه من العشوائية دالطريقة اختيارهه ته إداريا327و   الكلي  التدريسية الهي ة مجتمه من

 (55) من مكون  الغرا لهذا استبان  تطوير ته الدراسة ولت قيق هد  الكلي  اإلدارية الهي ة

أد  الدراسة نتائج أظهرت العينة أفراد على األداو تطبيق ودعد .مجاالت على أرده مو ع  فقرو

 الهي ة التدريسية أعضا  نظر واهة من اليرموك اامعة في االلكترونية اإلدارو تطبيق مستوى

 تاله مرتفعة  األولى وددراة المرتبة في االلكتروني التنفيذ مجال واا  مرتفعة  ددراة كاد

 في االلكتروني والتقويه الرقادة اا  مجال حين في مرتفعة  وددراة االلكتروني  التنظيه مجال

 األخيرو  المرتبة في االلكتروني والتقويه مجال الرقادة واا  متوسطة  وددراة الثالثة المرتبة

 اامعة في االلكترونية اإلدارو تطبيق مستوى أد أظهرت النتائج كما متوسطة  وددراة

 في االلكتروني التنفيذ مجال واا  متوسطة  ددراة كانت نظر اإلداريين واهة من اليرموك

 مجال واا  مرتفعة  وددراة االلكتروني  التنظيه مجال تاله مرتفع  األولى  وددراة المرتبة

التخطيط  مجال اا  حين في متوسطة  وددراة الثالثة المرتبة في التقويه االلكتروني

 في واود فروق عد  إلى النتائج وأشارت متوسطة وددراة األخيرو  المرتبة في االلكتروني

 الختال  تعزى اإلدارو االلكترونية تطبيق مستوى حول التدريسية الهي ة أعضا  نظر واهة

 المجاالت  اميه وفي ككل  األداو الكلية على أو الجنس أو األكاديمية الرتبة الدراسة؛ متغيرات

 االلكترونية اإلدارو تطبيق مستوى حول اإلداريين واهة نظر في فروق واود عد  النتائج دينت

 تعزى فروق وواود المجاالت  اميه وفي ككل  األداو الجنس على متغير الختال  تعزى

 البكالوريوس مؤهل وحملة دود فما الددلو  مؤهل حملة دين المؤهل العلمي متغير الختال 

االلكتروني  التخطيط مجالي في العليا والدراسات البكالوريوس حملة لسالح والدراسات العليا

 دود فما مؤهل الددلو  حملة دين فروق وواود ككل  األداو وفي االلكتروني والتقويه والرقادة

 االلكتروني. التنفيذ في مجال العليا الدراسات حملة لسالح العليا الدراسات مؤهل وحملة
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(دعنواد  معوقات تطبيق ادارو الجودو الشاملة 2012وفي دراسة لسعيد دن علي العضاضي   -2

 التي المعوقات ت ديد" في للدراسة العا  الهد  ثلفي مؤسسات التعليه العالي دراسة ميدانية( تم

 استبان  إعداد وقد ته  "العالي مؤسسات التعليه في الشاملة الجودو إدارو تطبيق دود ت ول

 إدارو تطبيق من ت د التي المعوقات تمثل عنسر 38 عن عبارو األول من قسمين. مكونة

 يعنى الثاني القسه دينما مجموعات خمس إلى مقسمة العالي مؤسسات التعليه في الشاملة الجودو

 من التدريس هي ة أعضا  اميه الب   مجتمه ت ديد من .ته المستقسي عن األولية دالمعلومات

 كلية اإلنسانية  العلو  كلية الدين  وأيول الشريعة كلية :خالد الملك دجامعة النظرية الكليات

للت ليل  السال ة اإلامالية االستبيانات دلغت التردية. وقد كلية اإلدارية والمالية  العلو 

 من إامالي (% 60) تقارم للت ليل السال ة الردود نسبة ويلت حي  ( استبانة 204 

ويلت الى العديد من  :كما أنها الميدانية الدراسة نتائج من دعدو الخروج ته قد العينًة.و

ومنها  .اإلدارية والخدمات العامة الخدمات دقطا  والبد  .الجودو ثقافة التوييات أهمها :نشر

 خبرات تمتلك قيادات واختيار .العلمي الب   ودعه .التدريس هي ة أعضا  د وافز االهتما 

 الشاملة الجودو درنامج تطبيق على تشر 

( دعنواد  تطوير أدوات الرقادة الداخلية لهد  حماية 2011دراسة سعد م مد أدو كميل  -3

 الرقادة أدوات تطور مدى على التعر  إلى الدراسة هدفت وقد : البيانات المعدو الكترونياً 

 والتعر  بزو  قطا  في العاملة المسار  في الكترونيًا المعدو حماية البيانات دهد  الداخلية

 النظه تلك أنوا  االلكترونية  وأهه النظه استخدا  أوادتها التي المشكالت والمخا ر أهه على

 هذا في العلمية واألد ال السادقة الدراسات خالل الفلسطينية. ومن في المسار  المطبقة

 أهه وكذلك بزو  قطا  مسار  في المطبقة االلكترونية واقه النظه على التعر  ته المجال

 .بزو قطا  في العاملة المسار  في االلكترونية النظه ظل الرقادية في واإلارا ات الوسائل

 عدد قلة :الدراسة  أهمها لنتائج الويول في الت ليلي الويفي المنهج الباح  واستخد 

 هي قطا  بزو في المسار  معظه أد نتيجة المسار   في العاملين الداخليين المراقبين

 النظه في الداخلية الرقادة نظه تواا  التي المخا ر أهه ت ديد رئيسية. مراكز وليست فرو 

 درامج دنقل للعاملين والسما  السر  كلمة في موظف من اشتراك أكثر ومنها االلكترونية

 تطبق المسار  إدارو وإد .معينة مهمات ألدا  الرسمي دعد الدوا  النظا  خارج الملفات

 في والمعلومات البيانات وتشغيل واستخراج إدخال عملية في ومشددو يارمة رقادية إارا ات

 بزو قطا  مسار  في المطبقة االلكترونية المعلومات نظه معظه وأد االلكترونية النظه ظل

 التوييات من مجموعة داتخاا الباح  أويى ولقد.الخارج من مستوردو نظه معلومات تمثل

 التدريبية الدورات من العديد دعقد بزو قطا  في العاملة المسار  مطالبة :أهمها لعل

االلكترونية  المسرفية والخدمات االلكترونية النظه مجال في السريه التطور للموظفين لمواكبة

 دالرقادة المخولة الجهة دسفتها النقد سلطة قيا  ضرورو.العالية والمهارات الخبرات واستقطام

 قطا  في العاملة المسار  تلز  الكترونية رقادية مجموعة إارا ات دوضه المسار  على

 المسار  شبكة تطوير على والعمل اإلارا ات. تلك يخالف كل من وتعاقت دإتباعها بزو

 عن دهه الخاية المسرفية الخدمات تنفيذ اميه من العمال  وتمكين اإلنترنت  دشبكة وردطها

 ت د التي والقيود التشفيرات ووضه المسر  على شبكة الرقادة إحكا  مه الشبكة  هذه  ريق

 تضمن التي اإلارا ات من مجموعة د   ووضه بير المسر  والدخول شبكتها اختراق من
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 إدارات فرا وضرورو .كال روم األ مات في حالة االلكترونية المعلومات نظه عمل سير

 ديانات على التقارير عد  احتوا  ضرورو على يرامة أكثر رقادية إلارا ات المسار 

 على المخراات تقارير للنظا   وعد  احتوا  د  المسر  بير الدخول من تمكن ومعلومات

 المسر   وادتزا  إليها لهه دالويول المسر  بير ألشخاص تسمح ومعلومات ديانات

 العاملة المسار  بالبية في البندين علي هذين المطبقة اإلارا ات كفاية عد  إلى الك ويراه

  بزو قطا  في

 في اإللكترونية اإلدارو  ( دعنواد  مساهمة2011الناير(   عبد موسي قريشي  دراسة م مد -4

 التعر    سعت هذه الدراسة إلى :)الجزائرية العالي التعليه دمؤسسات اإلداري العمل تطوير

 في العالي التعليه دمؤسسات اإلداري العمل تطوير في االلكترونية اإلدارو مساهمة مدى على

 والتكنولوايا العلو  كلية في اإلداريين العاملين من المستهد  الب   مجتمه وقد تكود الجزائر

 عينة اختيار في العشوائية العينة  ريقة واعتمدت عامل  142 عددهه دسكرو والبالغ دجامعة

 عينة ألفراد ميدانية  يارات عبر االستبانة عليهه تو يه ته وقد عامل  50 حجمها البالغ الب  

 م ل والكلية للجامعة الرسمية التقارير الباحثود على استبان  واعتمد 40 منها أسترد الب   

 البيانات والمعلومات كافة امه في األساسية الب   أداو التي تعد االستبانة الدراسة  وعلى

 اإلدارو الفرضيات. وخرات الدراسة دعدد من النتائج من أهمها تمثل داختبار المتعلقة

 المنهج هذا يتميز حي  واالتساالت المعلومات تكنولوايا على يقو  حديثا منهجا االلكترونية

 اإللكترونية اإلدارو المناهج وإد استخدا  من بيره عن تميزه دمميزات وخسائ  ال دي 

أمن  الوقت  عامل مثل العمل مسيرو تعيق كانت التي المشاكل من العديد على التغلت إلى يؤدي

 وتقليل العاملين  واهد وقت توفير العاملين  والزماد   يادو إنتااية المكاد حوااز المعلومات 

 الخ....التكاليف

 في اإلدارية الجودو ( التي دعنواد  واقه2008الة مااستير  أدو عامر رس أما دراسة رمال -5

 على التعر  إلى تطويره(. فقد هدفت وسبل اإلداريين نظر واهة الفلسطينية من الجامعات

 والك تطويره  وسبل اإلداريين نظر من واهة الفلسطينية الجامعات في اإلدارية الجودو واقه

 الجامعات في اإلدارية الجودو واقه ما : للدراسة  وهو الرئيس السؤال عن اإلاادة خالل من

 استخدمت الدراسة أس لة عن وسبل تطويره؟ ولإلاادة اإلداريين نظر واهة من الفلسطينية

 من الدراسة مجتمه تكود وقد الدراسة  لمال مت  لموضو  الت ليلي الويفي المنهج الباحثة

 الفلسطينية الجامعات في (إداري إداري  أكاديميوظيفي  مسمى ي ملود الذين الموظفين اميه

 أهدا  المفتوحة  ولت قيق القدس األقسى  اإلسالمية  األ هر ) بزو م افظات في األرده

 الدراسة  عينة أفراد استجادات خالل للدراسة  ومن كأداو استبانة دتسميه الباحثة قامت الدراسة

 من العديد إلى الباحثة تويلت نتائجتلك ال ضو  وفي نتائج عدو إلى الدراسة تويلت

 الجودو إدارو تطيبق لتفعيل والتطوير الجودو لشؤود عمادو است دال أهمها : ومن التوييات 

 القيادات لدى اإلدارية الجودو دمفهو  الوعي و يادو تعميق على الجامعة. العمل في الشاملة

 التخطيط في الموظفين اشراك .الفلسطينية العالي التعليه مؤسسات والعاملين في اإلدارية

 ي قق والذي المتميز اإلداري إلى األدا  للويول من خبراتهه واالستفادو للجودو االستراتيجي

 الويف يوضح دالجامعة إداري دليل عمل .قسير  مني مدى في للجامعة تنافسية ميزو

 اتخاا في المشاركة دائرو توسيه .اإلدارية إارا ات العمل تنفيذ وكيفية موظف لكل الوظيفي
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 استثمار على العمل الموظفين. السالحيات وتمكين ومنح الجودو حلقات خالل من القرارات

 في والعاملين المهنية لإلداريين للتنمية متخسسة تدريبية درامج وتوفير البشرية الموارد

 كافة في اإلدارية الجودو تطبيق من للتأكد الجامعة خارج من رقادي نظا  اعتماد .الجامعة

 .ودوائرها الجامعة كليات في اإلدارية اإلارا ات والعمليات

( دعنواد  إدارو الجودو الشاملة في 2008وهدفت دراسة خالد احمد السرايرو  ليلى العسا    -6

 الجودو إدارو إلى التعر  مؤسسات التعليه العالي دراسة تطبيقية دين النظرية والتطبيق( إلى

 المنهج اعتماد ته الهد  والتطبيق  ولت قيق النظرية دين العالي التعليه مؤسسات في الشاملة

 موضو  الدراسة  في منها لالستفادو الال مة المعلومات وتفسير في امه الت ليلي الويفي

 مؤسسات في تطبيقها ومتطلبات وفوائد وأهميتها الشاملة الجودو إدارو مفهو  الباحثاد وناقش

 وخل  .الدول دعض في تطبيقها وتجارم مؤشراتها وم اورها مناقشة ته كما العاليالتعليه 

الجودو  إدارو تطبيق أهمية العالي التعليه لمؤسسات توضح التي التوييات دعض دتقديه الب  

 لو ارو يتبه العالي التعليه لمؤسسات الشاملة الجودو إلدارو مركز فيها منها : إنشا  الشاملة

 العالي التعليه مؤسسات من مؤسسة كل داخل تقويه العلمي ووحدات والب   العالي التعليه

 الجودو ثقافة نشر على العمل .القسور فيها اوانت أهدافها ومعالجة إمكاناتها وت قيق لتطوير

 .العالي التعليه مؤسسات في العاملين اميه دين الشاملة

د  ايجاديات ومعوقات تطبيق إدارو ( دعنوا2008كما اا  في دراسة عيسى يوسف قدادو   -7

الجودو الشاملة في الجامعات األردنية دراسة استكشافية( التي هدفت إلى التعر  على واقه 

تطبيق معايير إدارو الجودو الشاملة في الجامعات األردنية الرسمية والخاية والهي ات 

ولت قيق أهدا  الدراسة ته  والمجالس والسناديق التي ترعى تطبيق إدارو الجودو الشاملة فيها 

تسميه استبان  لجمه المعلومات و عت هذه االستمارات على ثالل ف ات  ف ة األكاديميين  

الممارسين  والرسميين  وويلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أد هناك تأييد واسه لاللتزا  

والمعوقات ت د من  دتطبيق معايير إدارو الجودو الشاملة. كما اد هناك مجموعة من السعودات

تطبيق معايير إدارو الجودو الشاملة وقد قد  الباح  مجموعة من التوييات أهمها : إيجاد هي ة 

مستقلة ترعى تطبيق معايير إدارو الجودو الشاملة وال د من المعوقات التي ت د من تطبيقها في 

 الجامعات األردنية.

( دعنواد  اثر تطبيق االدارو االلكترونية على الجودو الشاملة  فقد 2012أما دراسة  كي يقر  -8

هدفت الى ت قيق مجموعة من األهدا  تمثلت في ت ديد مدى توافر ادعاد ال كومة االلكترونية 

في الخدمات الجامعية المقدمة دجامعة الزقا يق ومعرفة مستوى تطبيق ادعاد إدارو الجودو 

ملة لدى الجامعة  وكذلك التعر  على مستوى اودو الخدمة المقدمة  وقد تمثل مجتمه الشا

الدراسة في المستفيدين من الخدمات الجامعية  اعضا  هي ة التدريس والهي ة المعاونة لهه  

والعاملين دوحدات تكنولوايا المعلومات واالتساالت دالجامعة  و لبة الكليات(. وتويلت 

تخاا اامعة الزقا يق لخطوات اادو لتوفير قواعد البيانات واعداد األولوية الدراسة إلى : ا

األساسية لتطبيق ال كومة االلكترونية  حي  توافر أدعاد ال كومة االلكترونية ددراة متوسطة  

أما دالنسبة لبعدي فهرست البيانات  والتعامل مه الخدمة االلكترونية توافرت ددراة كبيرو  كما 

اسة إلى توافر أدعاد إدارو الجودو الشاملة دالجامعة مما يدل على اهتما  الجامعة تويلت الدر
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دتوفير البيانات والمعلومات كأساس التخاا القرارات  كذالك توافر ادعاد اودو الخدمة ددراة 

متوسطة فيما يتعلق دكل من دعد االستجادة  ودعد االعتمادية  ودعد الثقة واألماد  في حين 

 .نية األساسية لل سول على الخدمات الجامعية االلكترونية دالجامعةتوافر الب

 

 لتعليق على الدراسات السابقة:ا

اتفقت هذه الدراسة مه الدراسات السادقة في موضو  دراسة متغير واحد فقط وهو موضو  الجودو 

نظرا لعد  واود  في مؤسسات التعليه العالي. أما المتغير األخر فقد انفردت هذه الدراسة دالب   في 

دراسة قد تطرقت ل  من سادق واختلفت هذه الدراسة مه الدراسات السادقة في دراسة الدور المباشر 

لألنظمة االلكترونية في تجويد الوظائف االدارية  في اامعة المليك خاليد والتيي تعتبير مين الم ياور 

 األساسية في ادارو شؤد الجامعة.

 

 ج واختبار الفرضياتتحليل البيانات ومناقشة النتائ

 وصف عينة الدراسة:

متغيراً مقاساً دمقياس ليكرت الخماسي   62ته استخدا  استمارو استبياد لجمه البيانات وقد تضمنت 

وقد ته عرا االستبانة دعد إعدادها دسورتها األولية على م كمين مختسين  ثه عدل االستبياد 

ائية. كما ته تجردة االستبانة على عينة تجريبية دتضمين مالحظات الم كمين ليكود في يورت  النه

للتأكد من ثباتها  دعدها ته تو يه االستبياد إلى ف ات مختلفة ليشمل دعض الذين لهه يلة دالعمليات 

اإلدارية دجامعة الملك خالد من اكور وإنال  والمؤهالت واألعمار وسنوات الخبرو  وته تضمين 

د.  ومن ثه ته تو يه االستبياد عشوائياً على عدد من الكليات هذه الف ات كمتغيرات في االستبيا

 دالجامعة.

 

 قياس ثبات االستبيان

 ( معامل ألفا لكرونبا 1ادول رقه  
 قيمة ألفا لكرونبا  الوظيفة اإلدارية 

 0.939 التخطيط 1

 0.936 التنظيه 2

 0.948 التواي  3

 0.948 الرقادة 4

 0.983 المقياس ككل 5

 

( واتضح دأد هناك ثبات 1استخد  معامل ألفا لكرونبا  لقياس ثبات االستبياد كما يشير الجدول  ته 

عالى على مستوى المقياس ككل وعلى مستويات قياس الوظائف اإلدارية المختلفة.كما دلغ حجه 

 (  ته تو يعهاكاآلتي:600مفردو من أيل   110العينة 

 11رئيس قسه   45وكيل كلية   17عميد كلية   11ية إنال والسفة االدار 69اكور و 41الجنس 

سنة إلى  30من  50سنة   30مفردو اقل من  12مدير إدارو والعمر  13رئيس وحدو   11مسجل  

مفردو ددلو   3سنة فأكثر.أما المؤهل فكانت  50مفردو من  10سنة   49سنة إلى  40من  38  39

 45دكتوراه. أما سنوات الخبرو فكانت   69ر ومااستي 21مفردو دكالوريوس و 16دعد الثانوي و

 سنة فاكثر. 20من  14سنة و 20الى  11من  24سنوات   10الى  6من  25سنوات فاقل   5مفردو 
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 نتائج تحليل بيانات محور دور األنظمة االلكترونية في تجويد وظيفة التخطيط

 ر التخطيط( الوسط ال سادي واالن را  المعياري لمتغيرات م و2ادول رقه  
رقه 

 العبارو

حجه  المتغير

 العينة

المتوسط 

 ال سادي

االن را  

 المعياري

 696. 4.08 109 عملت على تجويد عمليات التخطيط 1

 719. 3.90 109 قامت دت ديد أهدا  الخطط والبرامج دشكل دقيق 2

 847. 3.88 109 ساهمت دشكل كبير في إعداد الخطط ددقة عالية 3

انجا  الخطط دشكل أسر عملت على  4  109 3.99 .918 

 924. 4.01 110 قللت من تكلفة التخطيط 5

 842. 3.91 107 رفعت كفا و األفراد القائمين دعملية التخطيط 6

 892. 3.71 110  ادت من مشاركة األفراد في عمليات التخطيط 7

 832. 3.89 109 ادت من وعي القيادات اإلدارية دأهمية التخطيط  8

 945. 3.84 109 قامت دنشر ثقافة التخطيط في اميه وحدات الجامعة 9

 778. 4.02 110 رفعت كفا و متادعة تنفيذ الخطط 10

 873. 3.92 109  ادت من توفير موارد الجامعة 11

 902. 4.10 109 قللت من العمل العشوائي دشكل كبير 12

 742. 4.38 110 ساهمت دتوفير المعلومات دشكل أسر  من قبل 13

 729. 4.38 110 وفرت المعلومة دكلفة اقل 14

 841. 4.18 109 وفرت معلومات دقيقة 15

 

ته حسام الوسط ال سادي واالن را  المعياري للمتغيرات الخاية دالتخطيط فكانت كما دالجدول 

وحدات للعبارو  قامت دنشر ثقافة التخطيط في اميه  3.84( حي  تراو  الوسط ال سادي دين 2 

للعبارو  ساهمت دتوفير المعلومات دشكل أسر  من قبل( كأكبر قيمة  4.38الجامعة( كأقل متوسط و

ع والذي يتطلت اختبار مدى معنوية هذه الزيادو تجاه الموافقة. دينما تراو   3حي  اميعها تزيد عن 

 كأكبر قيمة. للسؤال التاسه 0.945للسؤال األول كأقل قيمة و 0.696االن را  المعياري دين 

 للعينة الواحدو t( اختبار 3ادول رقه  
 مستوى

 المعنوية

دراة 

 ال رية

 قيمة

t 

المتوسط 

 ال سادي

 رقه العبارو المتغير

 1 ساعدت على تجويد عمليات التخطيط في الجامعة 4.08 16.25 108 000.

 2 قامت دت ديد أهدا  الخطط والبرامج دشكل دقيق 3.90 13.05 108 000.

 3 ساهمت دشكل كبير في إعداد الخطط ددقة عالية 3.88 10.86 108 000.

 4 عملت على انجا  الخطط دشكل أسر  3.99 11.27 108 000.

 5 قللت من تكلفة التخطيط 4.01 11.46 109 000.

 6 رفعت كفا و األفراد القائمين دعملية التخطيط 3.91 11.14 106 000.

مشاركة األفراد في عمليات التخطيط ادت من  3.71 8.34 109 000.  7 

 8  ادت من وعي القيادات اإلدارية دأهمية التخطيط  3.89 11.17 108 000.

 9 قامت دنشر ثقافة التخطيط في اميه وحدات الجامعة 3.84 9.33 108 000.

 10 رفعت كفا و متادعة تنفيذ الخطط 4.02 13.73 109 000.

توفير موارد الجامعة ادت من  3.92 10.98 108 000.  11 

 12 قللت من العمل العشوائي دشكل كبير 4.10 12.741 108 000.

 13 ساهمت دتوفير المعلومات دشكل أسر  من قبل 4.38 19.54 109 000.

 14 وفرت المعلومة دكلفة اقل 4.38 19.87 109 000.

 15 وفرت معلومات دقيقة 4.18 14.7 108 000.

 

دمستوى معنوية  tفقد ته استخدا  اختبار 3ال سادية لكل المتغيرات تزيد عن األوسا   حي  كانت

واألوسا  الم سودة من البيانات  3% للتأكد من مدى معنوية االختال  دين الوسط االفتراضي 5

والذي يشير إلى أد كل  0.000  حي  دلغ قيمة المعنوية لكل المتغيرات 3فكانت كما دالجدول 

 فقود داد األنظمة االلكترونية تساعد في عملية التخطيط.مفردات العينة يوا
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وتشير نتائج احسا  مرده كاي الى أد ررا  مفردات العينة عن دور األنظمة االلكترونية في تجويد 

وظيفة التخطيط ال تعتمد على متغيرات السفة االدارية والمؤهل وسنوات الخبرو  وتعتمد على 

 عدد قليل من المتغيرات.متغير الجنس والف ة العمرية في 

 نتائج تحليل بيانات محور دور األنظمة االلكترونية في تجويد وظيفة التنظيم

 ( الوسط ال سادي واالن را  المعياري لمتغيرات م ور التنظيه4ادول رقه  
االن لرا  

 المعياري

المتوسط 

 ال سادي

رقه  المتغير

 العبارو

 16 كبير ساعدت على توييف الوظائف دشكل 3.84 826.

 17 ساهمت في وضه الدليل التنظيمي للجامعة 3.99 844.

 18 قللت دشكل كبير  ول اإلارا ات اإلدارية 4.19 760.

 19 دت على تقليل المستويات اإلدارية 3.80 844.

 20 وض ت دشكل كبير خطو  السلطة وقنوات االتسال دين الوحدات 3.99 938.

 21 العالقات الرسمية دين الوحدات اإلدارية ددقة عاليةساعدت في ت ديد  3.92 869.

 22 عملت على ت ديد االختسايات مما ي ول دود ا دوااية الوظائف 3.83 912.

 23 قامت دت ديد نطاق إشرا  الوظائف الرئاسية ددقة عالية 3.91 877.

 24 الجامعةحققت التنسيق الفعال دين الوحدات اإلدارية التي تتكود منها  4.05 833.

 25 ساعدت على تواي  الجهود ن و ت قيق أهدا  الجامعة 4.11 820.

 26 دسطت اإلارا ات اإلدارية دشكل كبير 4.20 810.

.957 3.73 
ساهمت دشك كبير في تفويض الكثير من يالحيات المستويات اإلدارية العليا إلى 

 المستويات اإلدارية األدنى
27 

 28 المركزية دشكل كبيرقللت من  3.59 1.090

 29 خفضت دشكل كبير من األعمال الورقية 4.39 791.

 

( إلى الوسط وال سادي واالن را  المعياري للمتغيرات الخاية 4تشير النتائج في الجدول رقه  

للمتغير قللت من المركزية دشكل  3.59دتجويد وظيفة التنظيه  فقد تراو  الوسط ال سادي دين 

للمتغير  خفضت دشكل كبير من األعمال الورقية( كأكبر قيمة ونالحظ  4.39متوسط وكأقل  كبير(

ع والذي يتطلت اختبار مدى معنوية هذه الزيادو تجاه الموافقة. دينما  3أد اميه األوسا  تزيد عن 

للمتغير  قللت دشكل كبير  ول اإلارا ات اإلدارية( كأقل  0.76تراو  االن را  المعياري دين 

للمتغير قللت من المركزية دشكل كبيركأكبر قيمة وهو ما يدل الى اد تشتت البيانات  1.09وقيمة 

 ليست كبيرو.

 للعينة الواحدو t( اختبار 5ادول رقه  
مستوى 

 المعنوية

دراة 

 ال رية

 قيمة ت

t 

المتوسط 

 ال سادي
 المتغير

رقه 

 العبارو

 16 كبيرساعدت على توييف الوظائف دشكل  3.84 10.54 106 000.

 17 ساهمت في وضه الدليل التنظيمي للجامعة 3.99 12.25 108 000.

 18 قللت دشكل كبير  ول اإلارا ات اإلدارية 4.19 16.43 109 000.

 19 دت على تقليل المستويات اإلدارية 3.80 9.94 109 000.

 20 الوحداتوض ت دشكل كبير خطو  السلطة وقنوات االتسال دين  3.99 11.03 108 000.

 21 ساعدت في ت ديد العالقات الرسمية دين الوحدات اإلدارية ددقة عالية 3.92 11.09 109 000.

 22 عملت على ت ديد االختسايات مما ي ول دود ا دوااية الوظائف 3.83 9.5 107 000.

 23 قامت دت ديد نطاق إشرا  الوظائف الرئاسية ددقة عالية 3.91 10.81 108 000.

 24 حققت التنسيق الفعال دين الوحدات اإلدارية التي تتكود منها الجامعة 4.05 13.27 109 000.

 25 ساعدت على تواي  الجهود ن و ت قيق أهدا  الجامعة 4.11 14.13 108 000.

 26 دسطت اإلارا ات اإلدارية دشكل كبير 4.20 15.53 109 000.

.000 109 7.97 3.73 
تفويض الكثير من يالحيات المستويات ساهمت دشك كبير في 

 اإلدارية العليا إلى المستويات اإلدارية األدنى
27 

 28 قللت من المركزية دشكل كبير 3.59 5.62 108 000.

 29 خفضت دشكل كبير من األعمال الورقية 4.39 18.44 109 000.
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واالوسا  الم سودة  3لمعنوية االختال  دين الوسط االفتراضي  t( يمثل نتائج اختبار 5الجدول  

وهذا يشير الى أد كل مفردات العينة  0.000من البيانات إا دلغت قيمة المعنوية لكل المتغيرات 

 يوافقود داد األنظمة االلكترونية تساعد في تجويد وظيفة التنظيه.

اآلرا  عن المتغيرات الموضوعية عن اآلرا  وداستخدا  إختبار مرده كاي للتاكد من مدى استقالل 

حول دور االنظمة في تجويد وظيفة التنظيه واد أن  ال يواد اختال  ادير دالذكر تعزى لمتغيرات 

 الجنس والسفة اإلدارية والعمر والمؤهل وسنوات الخبرو.

 نتائج تحليل بيانات دور االنظمة االلكترونية في تجويد وظيفة التوجيه

 الوسط ال سادي واالن را  المعياري لمتغيرات م ور التواي ( 6جدول رقم )
 االن لرا 

 المعياري

 المتوسط

  ال سادي

 حجه

 العينة

رقه  المتغير

 العبارو

 30  ادت فاعلية عمليات التواي  في اميه المستويات االدارية 110 4.11 721.

 31 سريهساعدت قيادو الجامعة على ايدرا القرارات دشكل  110 4.12 832.

 32 وفرت للقيادات اإلدارية ديانات ومعلومات دقيقة 108 4.19 725.

 33  ادت من سرعة توايل القيادات اإلدارية مه دقية الوحدات 107 4.32 653.

 34 وفرت شفافية عالية دين القيادات اإلدارية والمستويات الوظيفية األخرى 109 3.91 908.

 35 اإلدارية على فهه الظرو  البي ية الم يطة دشكل واضح ساعدت القيادات 108 3.72 852.

.881 3.65 107 
ساعدت القيادات اإلدارية على فهه  بيعة المشاكل التي تواا  الكادر الوظيفي 

 في الجامعة
36 

 37 ساعدت القيادات اإلدارية على ت فيز العاملين دشكل كبير 109 3.44 957.

 38 اإلدارية نقا  القوو والضعف عند العديد من اإلداريينحددت للقيادات  104 3.70 858.

.675 4.15 110 
عملت على انسيام البيانات والمعلومات دين القيادو اإلدارية والوحدات اإلدارية 

 المختلفة دسهولة ويسر
39 

1.074 3.73 110 
اإلدارية عملت على انسيام البيانات والمعلومات دين القيادو اإلدارية والوحدات 

 المختلفة دسهولة ويسر
40 

 41 ساعدت على تنفيذ توايهات القيادات اإلدارية دشكل كبير 106 3.98 839.

 42  ادت من قدرات القيادات اإلدارية على عمليات اإلشرا  107 3.97 829.

 43 ساعدت على ت ديد مست قي ال وافز المادية والمعنوية 107 3.35 1.029

 44 قللت من كلفة التواي  110 3.93 864.

 45 سهلت دشكل كبير عمليات االتسال والتوايل دين المستويات اإلدارية المختلفة 110 4.21 731.

 46 ساعدت على ت قيق العدل في تو يه المكافآت 109 3.17 1.059

 47 حافظت على تنمية رو  اإلددا  واالدتكار عند الموظفين 108 3.38 1.083

 48 حافظت على أمن وسرية المعلومات وتقليل مخا ر فقدها 107 4.14 895.

 49 عملت على تنفيذ القرارات ددقة عالية 109 4.01 764.

 

( الى الوسط ال سادي واالن را  المعياري للمتغيرات الخاية ددور االنظمة 6يشير الجدول  

للمتغير ساعدت على  3.17االلكترونية في تجويد وظيفة التواي   تراو  الوسط ال سادي دين 

للمتغير  ادت من سرعة توايل القيادات  4.32ت قيق العدالة في تو يه المكافآت( كأقل متوسط و

ع وهذا يتطلت اختبار مدى معنوية  3اإلدارية مه دقية الوحدات( كأكبر قيمة. حي  اميعها تزيد عن 

للمتغير  ادت من سرعة  0.653هذه الزيادو تجاه الموافقة. دينما تراو  االن را  المعياري دين 

للمتغيرحافظت على تنمية رو   1.083توايل القيادات اإلدارية مه دقية الوحدات( كأقل قيمة و

 اإلددا  واالدتكار عند الموظفين كأكبر قيمة.

 للعينة الواحدو t( اختبار ت7ادول رقه  
مستوى 

 المعنوية

دراة 

 ال رية

المتوسط  (tقيمة ت  

 ال سادي

رقه  المتغير

 العبارو

 30  ادت فاعلية عمليات التواي  في اميه المستويات االدارية 4.11 16.13 109 000.

 31 ساعدت قيادو الجامعة على ايدرا القرارات دشكل سريه  4.12 14.1 109 000.

 32 وفرت للقيادات اإلدارية ديانات ومعلومات دقيقة 4.19 16.98 107 000.
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.000 106 20.88 4.32 
 ادت من سرعة توايل القيادات اإلدارية مه دقية  

 الوحدات
33 

.000 108 10.44 3.91 
وفرت شفافية عالية دين القيادات اإلدارية والمستويات 

 الوظيفية األخرى
34 

.000 107 8.81 3.72 
ساعدت القيادات اإلدارية على فهه الظرو  البي ية الم يطة 

 دشكل واضح
35 

.000 106 7.68 3.65 
ساعدت القيادات اإلدارية على فهه  بيعة المشاكل التي 

 تواا  الكادر الوظيفي في الجامعة
36 

 37 ساعدت القيادات اإلدارية على ت فيز العاملين دشكل كبير 3.44 4.81 108 000.

.000 103 8.35 3.70 
حددت للقيادات اإلدارية نقا  القوو والضعف عند العديد من 

 اإلداريين
38 

.000 109 17.8 4.15 
عملت على انسيام البيانات والمعلومات دين القيادو اإلدارية 

 والوحدات اإلدارية المختلفة دسهولة ويسر
39 

.000 109 7.10 3.73 
عملت على انسيام البيانات والمعلومات دين القيادو اإلدارية 

 والوحدات اإلدارية المختلفة دسهولة ويسر
40 

 41 ساعدت على تنفيذ توايهات القيادات اإلدارية دشكل كبير 3.98 12.04 105 000.

 42  ادت من قدرات القيادات اإلدارية على عمليات اإلشرا  3.97 12.12 106 000.

 43 ساعدت على ت ديد مست قي ال وافز المادية والمعنوية 3.35 3.48 106 001.

 44 قللت من كلفة التواي  3.93 11.25 109 000.

.000 109 17.36 4.21 
سهلت دشكل كبير عمليات االتسال والتوايل دين 

 المستويات اإلدارية المختلفة
45 

 46 ساعدت على ت قيق العدل في تو يه المكافآت 3.17 1.63 108 106.

 47 حافظت على تنمية رو  اإلددا  واالدتكار عند الموظفين 3.38 3.64 107 000.

 48 أمن وسرية المعلومات وتقليل مخا ر فقدهاحافظت على  4.14 13.18 106 000.

 49 عملت على تنفيذ القرارات ددقة عالية 4.01 13.8 108 000.

 

بير  3( الى أد هنالك متغيرا واحدا فقط الزيادو في  عن المتوسط 7 ادول  tتشير نتائج اختبار 

دلغت مستوى المعنوية إا   ساعدت على ت قيق العدالة في تو يه المكافآت( معنوي وهو العبارو

  حي  دلغ قيمة المعنوية للمتغير  ساعدت على 3  أما دقية المتغيرات فكلها تزيد معنويا عن 0.106

والذي يشير إلى اد  0.000ودقية المتغيرات  0.001ت ديد مست قي ال وافز المادية والمعنوية( 

 ة التواي مفردات العينة يوافقود داد األنظمة االلكترونية تساعد في عملي

 التواي  تبعاً للجنس اختال  –( اختبار مرده كاي 8ادول رقه  
رقه 

 العبارو

قيمة مرده  المتغير

 كاي

دراات 

 ال رية

 المعنوية

 

 0.036 3 8.567  ادت من فاعلية عمليات التواي  في اميه المستويات اإلدارية 30

الوظيفية وفرت شفافية عالية دين القيادات اإلدارية والمستويات  34

 األخرى

13.224 4 0.01 

ساعدت القيادات اإلدارية على فهه الظرو  البي ية الم يطة دشكل  35

 واضح

7.929 3 0.048 

ساعدت القيادات اإلدارية على فهه  بيعة المشاكل التي تواا   36

 الكادر الوظيفي في الجامعة

17.629 4 0.001 

 0.028 4 10.851 العاملين دشكل كبيرساعدت القيادات اإلدارية على ت فيز  37

عملت على انسيام البيانات والمعلومات دين القيادو اإلدارية  39

 والوحدات اإلدارية المختلفة دسهولة ويسر

10.162 3 0.017 

 0.002 4 17.01 ساعدت على تنفيذ توايهات القيادات اإلدارية دشكل كبير 40

 0.014 4 12.532 المكافآتساعدت على ت قيق العدل في تو يه  46

 0.002 4 17.238 حافظت على تنمية رو  اإلددا  واالدتكار عند الموظفين 47

 0.015 4 12.317 حافظت على أمن وسرية المعلومات وتقليل مخا ر فقدها 48

 0.01 4 13.27 عملت على تنفيذ القرارات ددقة عالية 49
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حي  يشير الى تباين دين الجنسين في ررائهه في دور  ( الى نتائج اختبار مرده كاي8يشير الجدول  

االنظمة في تجويد وظيفة التواي   ألن  ومن المالحظ أد النسا  اكثر استجادة للتوايهات 

واالرشادات والنسائح أكثر من الراال دسبت  بيعة تكوين المرأو المعروفة دعا فيتها ولهذا في 

ن الراال فالتواي  يؤثر فيها دشكل كبير  فقد تباينت اآلرا  الغالت تكود استجادتها والتزامها اكثر م

متغيرا المبينة في الجدول أعاله دينما ال تعتمد اآلرا  على متغيرات السفة االدارية والعمر  11في 

إال في متغير واحد فقط هو  حددت للقيادات اإلدارية نقا  القوو والضعف عند العديد من اإلداريين 

 .والمؤهل والخبرو

 تقييم دور االنظمة االلكترونية في تجويد وظيفة الرقابة

 المتوسط ال سادي واالن را  المعياري لمتغيرات م ور الرقادة( 9ادول رقه  
االن را  

 المعياري

المتوسط 

 ال سادي

حجه 

 العينة
 المتغير

رقه 

 العبارو

 50 ساعدت في تخفيض كلفة الرقادة 110 3.79 836.

 51 كفا و األدا  الرقاديرفعت  110 3.82 859.

 52 قامت دكشف األخطا  دشكل دقيق 110 4.02 813.

 53 خفضت من المخالفات اإلدارية والمالية  110 3.74 955.

 54 سهلت العمليات الرقادية 109 3.97 810.

 55 رفعت كفا و الرقادة المباشرو 109 3.96 838.

 56  ادت من فاعلية الرقادة 108 3.94 795.

 57 قامت دتس يح االن رافات دشكل كبير 110 3.67 889.

 58  ادت من حسن سير العمل وانجا ه حست ما هو مقرر 109 4.10 732.

 59 وض ت العالقة دين الرقادة دالتخطيط دشكل كبير 109 3.70 887.

 60 ساهمت في توحيد  رق الرقادة 110 3.72 847.

 61 رقادية اديدوأدت إلى ادتكار وسائل  110 3.75 861.

 62 ساعدت على كشف األخطا  أوالً دأول 109 3.91 888.

 

( يشير الى الوسط ال سادي واالن را  المعياري لمتغيرات دور االنظمة االلكترونية في 9الجدول  

للمتغير وض ت العالقة دين الرقادة  3.7تجويد وظيفة الرقادة  فقد تراو  الوسط ال سادي دين 

للمتغير  ادت من حسن سير العمل وانجا ه حست ما هو  4.1دشكل كبير كأقل متوسط ودالتخطيط 

ع والذي يتطلت اختبار مدى معنوية هذه الزيادو تجاه  3مقرر( كأكبر قيمة حي  اميعها تزيد عن 

للعبارو   ادت من حسن سير العمل وانجا ه  0.732الموافقة. دينما تراو  االن را  المعياري دين 

للعبارو  خفضت من المخالفات اإلدارية والمالية( كأكبر  0.955هو مقرر( كأقل قيمة و حست ما

 قيمة وهو ما يشير الى اد البيانات متجانسة.

 ( للعينة الواحدو لمتغيرات م ور الرقادةt(اختبار ت  10ادول رقه  
مستوى 

 المعنوية

دراة 

 ال رية

 قيمة ت

 t) 

المتوسط 

 ال سادي
 المتغير

رقه 

 والعبار

 50 ساعدت في تخفيض كلفة الرقادة 3.79 9.92 109 000.

 51 رفعت كفا و األدا  الرقادي 3.82 9.99 109 000.

 52 قامت دكشف األخطا  دشكل دقيق 4.02 13.14 109 000.

 53 خفضت من المخالفات اإلدارية والمالية  3.74 8.9 109 000.

 54 سهلت العمليات الرقادية 3.97 12.53 108 000.

 55 رفعت كفا و الرقادة المباشرو 3.96 12.00 108 000.

 56  ادت من فاعلية الرقادة 3.94 12.34 107 000.

 57 قامت دتس يح االن رافات دشكل كبير 3.67 7.93 109 000.

 58  ادت من حسن سير العمل وانجا ه حست ما هو مقرر 4.10 15.7 108 000.

 59 العالقة دين الرقادة دالتخطيط دشكل كبيروض ت  3.70 8.21 108 000.

 60 ساهمت في توحيد  رق الرقادة 3.72 8.9 109 000.

 61 أدت إلى ادتكار وسائل رقادية اديدو 3.75 9.08 109 000.

 62 ساعدت على كشف األخطا  أوالً دأول 3.91 10.68 108 000.
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حي  تشير الى اد افراد العينة يوافقود على اد االنظمة  t( تمثل نتائج اختبار 10الجدول  

أي  0.000االلكترونية تساعد في تجويد وظيفة الرقادة  حي  دلغت قيمة المعنوية لكل المتغيرات 

  يادو معنوية ددراة كبيرو. 3اد متوسط ررا  مفردات العينة تزيد عن 

ات الرقادة عن متغيرات الجنس والسفة ته استخدا  اختبار مرده كاي لدراسة مدى استقالل متغير

االدارية والعمر والمؤهل وسنوات الخبرو  حي  تشير النتائج الى أد ررا  المب وثين تعتمد معنوياً 

(  في الغالت اي ام االعمار 11متغير ادول   13على الف ة العمرية في عشرو متغير من 

لرقادة دالنسبة للف ة العمرية الكبيرو ليست دذات المتقدمة والكبيرو أكثرا التزاماً من السغار ولهذا ا

االهمية ألد كبير السن قد اكتست خبرو واكتست ثقافة منظمية وايبح والئ  للمؤسسة أكثر دفعل 

 السن والفترو الطويلة الذي عاشها في المؤسسة.

 اختال  الرقادة تبعاً العمر –(اختبار مرده كاي11ادول رقه  
رقه 

 العبارو
 المتغير

مة مرده قي

 كاي

دراات 

 ال رية
 المعنوية

 0.000 12 39.252 ساعدت في تخفيض كلفة الرقادة 50

 0.002 12 30.417 رفعت كفا و األدا  الرقادي 51

 0.016 12 24.857 قامت دكشف األخطا  دشكل دقيق 52

 0.003 12 29.38 خفضت من المخالفات اإلدارية والمالية  53

 0.011 12 25.893 الرقاديةسهلت العمليات  54

 0.019 12 24.25 رفعت كفا و الرقادة المباشرو 55

 0.004 12 28.673  ادت من فاعلية الرقادة 56

 0.005 12 28.349 قامت دتس يح االن رافات دشكل كبير 57

 0.011 12 25.817 وض ت العالقة دين الرقادة دالتخطيط دشكل كبير 58

 0.001 12 34.348 األخطا  أوالً دأولساعدت على كشف  59

 

 : إختبار فرضيات الدراسة

تيين  الفرضييية علييى انيي  ال تواييد عالقيية اات دالليية إحسييائية دييين األنظميية  الفرضووية االولووى :

االلكترونية وتجويد وظيفة التخطيط  فقد ته حسام االوسا  ال سادية الو اد إاادات المب وثين في 

( ومن ثه ته 2 ادول  3مقياس ليكرت الخماسي وواد اد كل االوسا  تزيد عن الوسط االفتراضي 

( وتبييين اد  يييادو كييل االوسييا  عيين الوسييط االفتراضييي اات دالليية 3اييدول   Tاسييتخدا  اختبييار 

%  وهو ما يشير الى رفض الفرا العدمي وقبيول الفيرا البيديل 5احسائية عند مستوى معنوية 

 اي هنالك عالقة اات داللة احسائيةدين األنظمة االلكترونية وتجويد وظيفة التخطيط. 

عليى أني :ال توايد عالقية اات داللية إحسيائية ديين األنظمية  تين  هيذه الفرضيية الفرضية الثانيوة :

االلكترونية وتجوييد وظيفية التنظييه  الختبيار هيذه الفرضيية تيه اسيتخدا  االوسيا  ال سيادية الو اد 

وقيد تبيين اد كيل االوسيط تزييد  5للعينة الواحيدو ايدول  tواختبار  4مقياس ليكرت الخماسي ادول 

  علييي  يييته رفييض الفييرا العييدمي وقبييول الفييرا البييديل اي اد  يييادو اات دالليية احسييائية 3عيين 

 هنالك عالقة اات داللة إحسائية دين األنظمة االلكترونية وتجويد وظيفة التنظيه.

تين  هيذه الفرضيية عليى اني  ال توايد عالقية اات داللية إحسيائية ديين األنظمية  الفرضية الثالثوة :

و والت فيز  واالتسييال  واتخيياا القييرارات  وداسييتخدا  االلكترونييية وتجويييد وظيفيية  التواييي ( القييياد

تبيين اد كيل االوسيا  تزييد  7للعينية الواحيدو ايدول  tواختبيار  6االوسا  ال سادية لالو اد ادول 

%. ودنيياً  علييى الييك 5 يييادو اات دالليية احسييائية عنييد مسييتوى معنوييية  3عيين الوسييط االفتراضييي 

دعالقة اات داللة إحسائية ديين األنظمية االلكترونيية نرفض الفرا العدمي ونقبل البديل وهو واو

 وتجويد وظيفة  التواي ( القيادو والت فيز  واالتسال  واتخاا القرارات.

الفرضييية الرادعيية تيين  علييى ال توايد عالقيية اات دالليية إحسييائية دييين األنظميية : الفرضوية الرابعووة

االلكترونية وتجويد وظيفة الرقادة اإلداريية  د سيام االوسيا  ال سيادية الو اد المقيياس وايد انهيا 
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وداختبييار معنوييية الزيييادو  3أي كلهييا أكبيير ميين الوسييط االفتراضييي  9اييدول  4و 3.7تتييراو  دييين

%  5تبيين اد تليك الزييادو اات داللية احسيائية عنيد مسيتوى معنويية  10ايدول  tداستخدا  اختبيار 

وهو ما ي ته قبول الفرا البديل أي ان  تواد عالقة اات داللية إحسيائية ديين األنظمية االلكترونيية 

 وتجويد وظيفة الرقادة اإلدارية.

كترونيية وتجوييد الوظيائف ال تواد عالقة اات داللة احسائية دين االنظمية االال: الفرضية الخامسة

االدارية دجامعة الملك خالد دعزى الى المتغيرات الديموبرافية  داسيتخدا  اختبيار مرديه كياي للتأكيد 

مييين وايييود عالقييية ديييين متغييييرات الوظيييائف االداريييية  التخطييييط والتنظييييه والتوايييي  والرقادييية( 

والمؤهيل وسينوات الخبيرو(  والمتغيرات الديموبرافيية  متغييرات الجينس والسيفة االداريية والعمير

تبين النتائج الى اد هنالك عالقة دين ررا  مفيردات العينية حيول دور النظمية االلكترونيية فيي تجوييد 

  8متغيير كميا تشيير الجيدول  11لعيدد  0.05وظيفة التواية والجنس فالعالقة معنويية عنيد مسيتوى 

ويد وظيفة الرقادية والعمير كميا يشيير حي  كما اد هنالك عالقة دين دور االنظمة االلكترونية في تج

متغير. أما دقية المتغيرات  10لعدد  0.05  حي  تبلغ مستوى معنوية مرده كاي اقل من 11الجدول 

فال يواد دينها عالقة. دنا ا على الك يته قبول فرضية واود اخيتال  اات داللية احسيائية فيي ررا  

جويد وظيفة التواي  يعيزى اليى النيو  وفيي وظيفية افراد العينة حول دور االنظمة االلكترونية في ت

 الرقادة يعزى الى العمر.

 

 االستنتاجات

دعد اد ته استعراا ادديات الب   واال ار النظري وت ليل ومناقشة نتائج الت ليل واختبار 

 فرضيات الدراسة ته التويل الى االستنتااات التالية:

 خالد يؤثر ايجادياً في تجويد عمليات التخطيط  استخدا  االنظمة االلكترونية في اامعة الملك .1

 تواد عالقة اات داللة إحسائية دين استخدا  األنظمة االلكترونية وتجويد وظيفة التنظيه .2

واودعالقة اات داللة إحسائية دين استخدا  األنظمة االلكترونية وتجويد وظيفة  التواي (  .3

 القيادو والت فيز  واالتسال  واتخاا القرارات

اد عالقة اات داللة إحسائية دين استخدا  األنظمة االلكترونية وتجويد وظيفة الرقادة تو .4

 اإلدارية.

يواد اختال  اات داللة احسائية في اآلرا  مفردات العينة حول دور االنظمة االلكترونية في  .5

ر تجويد وظيفة التواي  يعزى الى النو  أي هنالك اختال  دين ررا  الذوكر واالنال حول دو

االنظمة االلكترونية في تجويد وظيفة التواي  مه انها ايجادية لدى كال الطرفين. كما تواد 

اختال  اات داللة احسائية في اآلرا حول دور االنظمة االلكترونية في تجويد وظيفة الرقادة 

ي يعزى الى العمر أي هنالك اختال  دين ررا  الف ات العمرية حول دور االنظمة االلكترونية ف

 تجويد وظيفة الرقادة مه انها ايجادي لدى كل الف ات.

 

 :التوصيات

تو ين المزيد من األنظمة االلكترونية دسبت اد الدراسة قد اظهرت دور تلك االنظمة في  .1

 تجويد الوظائف االدراية.

 االسرا  في الت ول الى االعمال ددود اوراق. .2

واكتشا  موا ن القوو وموا ن الضعف  تقييه ادا  تلك األنظمة دشكل دوري لمعرفة الفجوات .3

 لتستمر عملية الت سين.

 تشجيه الدراسات والب ول في هذا الجانت .4

تطوير األنظمة االلكترونية المتعلقة دتنفيذ العمليات االدارية د ي  تتضمن رقادة ااتية ورقادة  .5

 اشرافية لمعرفة أسبام التاخير أوعرقلة العمل أو االخالل د .
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 قائمة المراجع: 
(  واقيه إدارو الميوارد البشيرية إلكترونيياً فيي الجامعيات الفلسيطينية النظاميية  قطيا  بيزو  2009ادوامونة  يوسف  

رسالة ما استير في إدارو االعمال بير منشورو  الجامعة االسالمية  كلية الدراسات العليا  بزو  فلسيطين 

 37ص 

ييق االدارو االلكترونيية فيي اامعية اليرميوك مين واهية (  مسيتوى تطب2013ادوعاشور  خليفية  والنمييري  امييل  

 2220-199  عدد9  مجلد   المجلة االردنية في العلو  التردويةنظر الهي ة التدريسية واالداريين

(  واقييه الجييودو االدارييية فييي الجامعييات الفلسييطينية ميين واهيية نظيير االداريييين وسييبل 2008ادوعييامر رمييال م مييد  

 بير منشورو في ايول التردية  قسه ايول التردية  االدارو التردويةتطويره  رسالة مااستير 

(  فعالية إدارو الوقت وعالقتها داألنما  القيادية لدى مديري الميدارس 2009األسطل  أميمة عبد الخالق عبد القادر  

 الثانوية دم افظات بزو من واهة نظرهه  الجامعة اإلسالمية  رسالة مااستير بير منشورو.

  دار وائل للنشر والتو ييه  عمياد  االردد ص 1( االدارو االلكترونية  2009المي  عال  والسليطي  ادراهيه  الس

36 

(  إدارو الجودو الشاملة في مؤسسات التعليه العالي  دين النظرية والتطبييق  2008السرايرو  خالد والعسا   ليلى  

 د االولالمجلة العردية لضماد اودو التعليه الجامعي  العد

(  معوقاتتطبيق ادارو الجودو الشاملة في مؤسسات التعليه العالي دراسة ميدانية  المجلة 2012العضاضي  دن علي  

 9العردية لضماد اودو التعليه العالي  العدد 

المجليد  اامعة قناو السويس المجلة العلمية كلية التجارية(  اإلدارو االلكترونية واودو الخدمات  2012خليفة  هاني  

 351-339  1الثال  العدد 

(  أثيير تطبيييق ال كوميية االلكترونييية علييى الجييودو الشيياملة ومسييتوى اييودو الخييدمات الجامعييية  2012يييقر   كييي  

دراسة تطبيقية عليى خيدمات اامعية الزقيا يق  شيبكة سيسياد للب ول المكتبية الخايية  دراسيات عرديية  

  21المجلد 

(  مسيياهمة االدارو االلكترونييية فييي تطييوير العمييل االداري دمؤسسييات 2011 عبدالناييير  موسييى وقريشييي  م مييد 

 90العدد  مجلة الباح التعليه العالي  دراسة حالة كلية العلو  والتكنلوايا دجامعة دسكرو الجزائر  

ودورهيا  ( مدى امكانية تطبيق االدارو االلكترونية دوكالة بول وتشغيل الالا ين دغيزو االقليميي2009عمار  اكر   

فييي ت سييين أدا  العيياملين  رسييالة مااسييتير بييير منشييورو الجامعيية االسييالمية  كلييية التجييارو قسييه ادارو 

 71االعمال  بزو فلسطين 

 30-2  المكتبة العسرية  ص االدارو االلكترونية وتطلعات المستقبل( 2004-2003بنيه  أحمد  

مجلية (  ايجاديات ومعوقات قيدادو تطبييق إدارو الجيودو الشياملة فيي الجامعيات األردنيية  2008قدادو يوسف عيسى  
   يونيو  العدد الثال  الب ول االقتسادية اإلدارية

  دارالمسيرو عماد األردد1 ( اإلدارواإللكترونية  2009م مد  أحمد  

 دئ االدارو ( كتام  أيول ومبا2007م مد  الها  الشافعي  

(  المتطلبيات البشيرية والماديية لتطبييق االدارو االلكترونيية فيي الميدارس ال كوميية  رسيالة 2008المسعود  خليفة  

مااسيييتير فيييي االدارو التردويييية والتخطييييط بيييير منشيييورو  اامعييية أ  القرى كليييية الترديييية قسيييه االدارو 

 الترديويةوالتخطيط  المملكة العردية السعودية

 (2معاني الجامه  معجه عردي عردي  معجه ال

( اييودو الخدميية التعليمييية دكلييية التردييية دجامعيية حجيية ميين واهيية نظيير االقسييا  2009ال ييدادي داوود  قشييوو هييدى  

   4العلمية  المجلة العردية لضماد اودو التعليه  المجلد الثاني  العدد 

  دار مريخ  المملكة العردية السيعودية ائف والمشكالتاالدارو االلكترونية االستراتيجية والوظ(  2004نجه  عبود  

 127ص 

داإلشيارو إلدارو الميوارد  -( البعد االقتسادي ألثر العولمة عليى وظيائف اإلدارو2013هايل  عبد المولى  شطوش  

 العدد الثال  مايو المجلة العردية للدراسات اإلدارية واالقتساديةالبشرية 

 204  37-5  دار اليا وري العلمية  عماد االردد  ص 1علومات االدارية   نظه الم(  2009ياسين  بالت  

(  االدارو االكترونية ورفاق تطبيقاتها العردية  االدارو العامة للنشر والتو يه  الرياا المملكة 2005ياسين  بالت  

 25العردية السعودية  ص 
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