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 :مستخلص الدراسة
غلحححب منظمحححات القحححرن الواححححد والعشحححرون إلحححى اللححححاق بركحححب التكنولوجيحححا وتبنحححي أتسحححعى 

أصحححبح بمثابحححة المعيحححار أو المقيحححاس والحححذي  (EHRM) للمحححوارد البشحححرية مشحححروإل اإلدارة االلكترونيحححة

لح  إدخحال التكنولوجيحا فحي مجحال ذة المنظمحات وال اسحتثني محن دالذي تقاس بحه كفحاءة وفعاليحة وريحا

حيححث أصححبحت جححل األعمححال اإلداريححة تححتم بطريقححة الكترونيححة بححدالق مححن اسححتخدام الطريقححة , اإلدارة 

مححا حققتححه المنظمححات المتبنيححة لهححدا  ارةاإلدالتقليديححة وال يخفححى علححى المتخصصححين والمهتمححين بعلححم 

سحححعي  إطحححار, وفحححي للتكحححاليف وخفضحححهاودقتهحححا  األعمحححالالمشحححروإل محححن مزايحححا كالسحححرعة فحححي انجحححاز 

والجهود على أعمالها االلكترونية  اإلدارةمشروإل  دخالإقيد الدراسة الليبية للحديد والصلب الشركة 

مشككككلة الدراسكككة إال أن ذا المشحححروإل هححح نجحححاحوضحححع الترتيبحححات الالزمحححة إلالتحححي بحححدلت فحححي سحححبيل 

بالمتطلبكات التقنيكة والماليكة دون االهتمكام بالمتطلبكات  واهتمامهكا تركيز الشكركةتمحورت حول 

 كمحا,  لل من فرص تطبيقها بالشككل الصكحي اإلدارية والتنظيمية والقانونية والتشريعية وهذا يق

تكمحححن أهميحححة هحححده الدراسحححة فحححي وضحححع إطحححار يضحححم أهحححم المتطلبحححات الالزمحححة للتطبيحححق وأخحححذها فحححي 

بمحا يتوافحق محع , بما يضمن تحقيق عملية االنتقحال السحليم عند التحول لإلدارة االلكترونية االعتبار

, كمحححا هحححدفت الدراسحححة إلحححى التعحححرف علحححى يحححف التكنولوجيحححا فحححي وظحححائف اإلدارةالتوجحححه العلمحححي لتوظ

عحححادة النظحححر فحححي الهيكحححل ا لخطحححوات واإلجحححراءات التحححي تتبعهحححا الشحححركة لوضحححع اإلطحححار القحححانوني وا 

ووضحححع التنظيمحححي وترييحححر الثقافحححة التنظيميحححة السحححائدة فحححي الشحححركة  وتححححديث األوصحححاف الوظيفيحححة 

, ارة االلكترونية للموارد البشحريةالخطط والبرامج لمن يتوقع أن تتضرر وظائفهم نتيجة التحول لإلد

العححام للدراسححة  اإلطححارعلححى  األولم تقسححيم هححذه الدراسححة الححى ثححالث فصححول علميححة احتححو  الفصححل تحح

, أمحححا الفصحححل الثالحححث فتضحححمن متضحححمناق الجانحححب النظحححري الثحححانيوالدراسحححات السحححابقة وجحححاء الفصحححل 

كما اعتمدت الدراسة في منهجيتها على المنهج الوصفي واالستبانة كأداة  ,راسةالجانب العملي للد

لمعالجححححة ( MINITAB)( مفححححردة تححححم اسححححتخدام برنححححامج 150مححححع البيانححححات وكححححان حجححححم العينححححة )لج

 النتائج على النحو التالي: أهمالبيانات وكانت 



 ي 

 .ونية للموارد البشريةااللكتر  اإلدارةعدم وجود غطاء قانوني لتطبيق  -

لكترونيححححة للمححححوارد ارة االلتطبيححححق اإلدوالتنظيميححححة الالزمححححة  اإلداريححححةقلححححة االهتمححححام بالمتطلبححححات  -

 .البشرية

 :ها تم اقتراح بعض التوصيات أهمهاومن خالل النتائج التي تم الوصول إلي

العمححححل علححححى التواصححححل مححححع الجهححححات ذات العالقححححة الستصححححدار القححححوانين والتشححححريعات الالزمححححة  -

 .قللتطبي

االنتقححال ل عمليححة التأكيححد علححى زيححادة االهتمححام بالمتطلبححات اإلداريححة والتنظيميححة لضححمان تسححهي -

 .وبالشكل الصحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

Abstract 

 

Recently, most organizations seeking to catch up with the technology 

and the adoption of the electronic government for human resources 

management (EHRM). This is considered a standard or measure, which is 

measured the efficiency, effectiveness and leadership of organizations. We 

do not exclude the introduction of technology in the field of management, 

where the most of the administrative work is conducted electronically 

instead of using the traditional methods.  

It is of no secret to specialists and those interested in the science of 

management of the achievements of organizations that have adopted this 

project in term of advantages such as speeding the completion of the 

work, accuracy and reduction of costs. 

Libyan Iron and Steel Company (LISCO) is seeking the introduction 

of electronic management to its different admirations.  The focus of this 

study will be on the actions and requirements to the success of this 

electronics government project. The focus will also be on the company's 

interest on the technical and financial requirements without paying attention 

to the administrative and regulatory, legal and legislative requirements. 

The significance of this study is to develop a framework which 

includes the most necessary arrangements for the electronics government 

application taking into account the effect of switching requirements to 

electronic.  This is to insure a proper transition process in line with the 

scientific approach to employ technology in management. 

The study also aimed to identify the steps and procedures followed by 

LISCO to develop a legal framework and to review the organizational 

structure and change the organizational culture prevailing in the company. It 

also aims to update job descriptions and develop plans and programs for 



 ل 

those who expected to be affected by their jobs as a result of the transition to 

electronic management of human resources administration. 

This study was divided into three chapters. The first chapter 

considers the general framework for the study and previous studies the 

content. The second quarter, included the theoretical side, the third 

chapter is about the practical side of the study, 

The methodology adopted the descriptive approach and 

questionnaire as a tool for data collection. A sample size of 150 and the 

program (MINITAB) for data processing were used. 

The most important results were as follow: 

 The lack of a legal cover for the application of electronic management 

of human resources. 

 Lack of attention to administrative and regulatory requirements 

necessary to implement the electronic management of human resources. 

 Through the results that have been accessed, some recommendations 

have been proposed which include: 

 The necessity to communicate with the relevant authorities to issue the 

laws  for the legislation of electronics applications. 

 Emphasize the increased attention to administrative and regulatory 

requirements to ensure ease the transition and in the correct format. 
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 مقدمة: 1.1
اإلداري أولويححة خاصححة فححي خطححط التنميححة اإلداريححة فححي معظححم الححدول العربيححة,  التطححويريحتححل 

وممححا يعححزز هححذا التوجححه قناعححة الحكومححات العربيححة بضححرورة اسححترالل وتوظيححف تكنولوجيححا المعلومححات 

, لتعزيز فعالية وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية, لضحمان سحرعة في مجال اإلدارة  ونظم االتصاالت

حتياجات والمتطلبات المحلية واألجنبية, إضافة إلى قناعاتها بحأن التطحوير اإلداري هحو استجابتها لال

 (2004)الطعامنه، أحد المحددات الرئيسية لمناخ االستثمار. 

الحكوميححة مححن االسححتفادة مححن اسححتخدام األسححاليب اإللكترونيححة فححي  للمنظمححاتلححذل  كححان البححد 

بمحا يمكنهحا محن تحقيحق الكفحاءة والفعاليحة واالنتقحال محن  ,تقديم خدماتها وأنشحطتها وأعمالهحا اإلداريحة

لتسححححححهيل الحصححححححول علححححححى البيانححححححات  ,العمححححححل اإلداري التقليححححححدي إلححححححى تطبيححححححق اإلدارة اإللكترونيححححححة

نجححاز األعمححال وتقححديم الخححدمات للمسححتفيدين بكفححاءة وبأقححل  والمعلومححات واتخححاذ القححرارات المناسححبة وا 

 (1992)السلمي، تكلفة وأسرإل وقت ممكن. 

وفحي ظححل هحذه الحقححائق قححد شحرعت العديححد محن المنظمححات فححي تطبيحق اإلدارة اإللكترونيححة فححي 

السححيما الشححركة الليبيححة للحديححد والصححلب  ,اميححةنجميححع أنحححاء العححالم سححواء فححي البلححدان المتقدمححة أو ال

علحى قيد الدراسة والتي بدلت جهحود مضحنية فحي سحبيل إدخحال مشحروإل اإلدارة االلكترونيحة  مصراتةب

أعمالهحححا والتحححي ركحححزت فحححي جحححل اهتمامهحححا علحححى الجوانحححب التقنيحححة والماليحححة دون االلتفحححات للجوانحححب 

لحدا كحان الهحدف الرئيسحي محن , القانونية والتنظيمية والدي قد يحؤدي إلحى عحدم القحدرة علحى التطبيحق 

عمليحححة  إجحححراء هحححده الدراسحححة التعريحححف بأهميحححة المتطلبحححات القانونيحححة والتنظيميحححة ودورهحححا فحححي تسحححهيل

االنتقححححال إلححححى اإلدارة االلكترونيححححة وحيححححث أن الباحححححث مطلححححع علححححى الجوانححححب اإلداريححححة والتنظيميححححة 

والقانونية للشركة قيد الدراسة والتي تحتاج إلى زيادة االهتمام بها كونها ركيزة أساسية إلنجاح هحدا 

سحتخدم المحنهج الوصحفي ا تحم, سحي إلجحراء هحذه الدراسحة التطبيقيحةالمشحروإل والتحي تعتبحر الحدافع الرئي
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لحديححد لوصححف الحالححة كمححا هححي فححي والوقححع وشححمل مجتمححع الدراسححة كححل العححاملين بالشححركة الليبيححة ل

 : كاآلتي , وقسمت الدراسة إلى ثالث فصول علمية( موظف6200والصلب وعددهم )

 .العام للدراسة والدراسات السابقةالفصل األول واحتو  على اإلطار  -

 .نب النظري واحتو  على أربع مباحثالجاالفصل الثاني وتناول  -

 الفصل الثالث تضمن الدراسة الميدانية واحتو  أيضاق على أربع مباحث. -

 مشكلة الدراسة: 2.1

تعتبححححر اإلدارة اإللكترونيححححة ثمححححرة التطححححور التقنححححي والتكنولححححوجي فححححي مجححححال أعمححححال وأنشححححطة 

عتبحر وسحيلة أو خطحوة فحي طريحق المنظمات, كما أن االهتمام بمتطلبحات تطبيحق مثحل هحذا النظحام ي

,ونظراق لحداثة تطبيحق برنحامج اإلدارة اإللكترونيحة ذا المشاريع من قبل صانعي القرارالنجاح لمثل ه

بالمنظمات الحكومية في الحدول العربيحة عمومحاق وفحي ليبيحا خصوصحاق, تتفحاوت نتحائج تطبيقاتهحا محن 

, اإلدارة اإللكترونيحةالالزمة لتطبيحق ات متطلبالحيث النجاح والفشل في اعتمادها على مد  توفر 

الشححركة الليبيححة للحديححد والصححلب تعتبححر حاليححاق فححي صححدد إطححالق المرحلححة األولححى مححن مشححروإل وحيححث أن 

ة المتطلبحات اإلداريحة , إال أنهحا تحولي اهتمحام كبيحر بالمتطلبحات التقنيحة والماليحة مهملحارة االلكترونية()اإلد

اء الجوانب اإلدارية والتنظيميحة والمتمثلحة فحي العمحل علحى تريحر الثقافحة حيث لوحظ عدم إعط, والقانونية

السحححائدة فحححي الشحححركة محححن خحححالل عقحححد النحححدوات والمحاضحححرات التثقيفيحححة فيمحححا يخحححص اإلدارة االلكترونيحححة 

وتوضيح الجوانب االيجابية الناتجة عن تطبيحق هحذا النظحام وكحذل  الهيكحل التنظيمحي غيحر المحرن الحذي 

وزيححححادة درجححححة  تقسححححيمات التنظيميححححة ذات الطبيعححححة المتشححححابهة وكثححححرة المسححححتويات التنظيميححححةتكثححححر فيححححه ال

, كمححا أن الشححركة عملححت علححى ترييححر المححال  الححوظيفي أكثححر مححن مححرة دون النظححر إلححى المركزيححة اإلداريححة

األوصحححاف الوظيفيحححة والتحححي تعتبحححر ذات أهميحححة كبحححر  فحححي تحديحححد الواجبحححات والمسحححؤوليات لكحححل وظيفحححة 

النظحححام ,باإلضحححافة إلحححى ذلححح  ضحححعف االهتمحححام بالمتطلبحححات  هحححذاد الوظحححائف التحححي تتناسحححب محححع وتحديححح
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, فححي حححين كححان جححل المشححروإل فححي الشححركة هححذاري إلنجححاح القانونيححة والتشححريعية والتححي تعتبححر العمححود الفقحح

ارهحا هحي اهتمام القائمين على هذا المشروإل يصب في زيادة التركيز على الجوانب التقنية والماليحة واعتب

, يمكحن للباححث أن يلخحص مشحكلة ذل , ونتيجة لحتطبيقه وتفعيله بالصورة الصحيحة األساس في نجاح

يوجكد اهتمكام  بالمتطلبكات اإلداريكة والتنظيميكة والتشكريعية  هكل) :التحالي التساؤل الرئيسحيالدراسة في 

 (.والقانونية  الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية بالشركة الليبية للحديد والصلب

 فرضيات الدراسة: 3.1
ال يوجححد غطححاء قححانوني وتشححريعي لتطبيححق مشححروإل اإلدارة االلكترونيححة للمححوارد البشححرية بالشححركة  .1

 الليبية للحديد والصلب.

ال توجححد إجححراءات وخطححوات تتبعهححا الشححركة الليبيححة للحديححد والصححلب للعمححل علححى ترييححر ثقافححة  .2

 العاملين من العمل اليدوي التقليدي إلى العمل اإللكتروني.

 ال توجد إجراءات وتدابير تتبعها الشركة الليبية للحديد والصلب لجعل الهيكل التنظيمي يتمتع .3

 لالستجابة للترييرات اإللكترونية.بالمرونة 

ال تأخححذ الشححركة  فححي الحسححبان مححن خححالل تبنيهححا لمشححروإل اإلدارة اإللكترونيححة فقححدان عححدد مححن  .4

 العاملين لوظائفهم وفي كل المستويات التنظيمية.

ال يتحححوفر  لحححذا الشحححركة الليبيحححة للحديحححد والصحححلب وصحححف وظيفحححي ححححديث يحححتم محححن خاللحححه وضحححع  .5

يبيححححححة للعححححححاملين وتحديححححححد االحتياجححححححات التدريبيححححححة لمختلححححححف التقسححححححيمات الخطححححححط والبححححححرامج التدر 

 التنظيمية.

 أهمية الدراسة: 4.1
تسحححححتمد الدراسحححححة أهميتهحححححا محححححن أهميحححححة الموضحححححوإل الحححححذي يتنحححححاول )متطلبحححححات تطبيحححححق اإلدارة 

 (.مصراتةاإللكترونية للموارد البشرية بالشركة الليبية للحديد والصلب ب
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 اآلتي:وتكمن أهمية الدراسة في 

وضحع األطحر السحليمة لعمليحة التطبيحق  فحيبالنسحبة للمنظمحة تبحرز أهميحة الدراسحة األهمية للمنظمة:  -

لمححا لهححا األثححر الالزمححة للتطبيححق  لكححل المتطلبححات مححن االهتمححام  ودلحح  مححن خححالل إعطححاء قححدر كححافي

بسهولة ويسحر وتجحاوز كحل العقبحات التحي قحد  تفعيلهالكبير في إنجاح هذا المشروإل والمساعدة على 

تواجههححا فححي عمليححة التطبيححق, وذلحح  مححن خححالل تححوفير الوقححت والجهححد وتحسححين العمححل واإلجححراءات 

 .ما يتوافق مع التوجه العلمي نحو توظيف التقنيات الرقمية في وظائف اإلدارةبوتطويرها 

وتنميحة قحدرات الباححث أدبياتحه  األهمية للباحث:اكتسحاب مهحارات البححث العلمحي والتعحرف علحى -

 من خالل االطالإل على الكتب والبحوث والمجالت العلمية التي تناولت موضوإل الدراسة . 

فإن متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية تحتاج إلى توفر خبرات وقدرات فنيحة العلمية :  األهمية -

داريححة مدربححة تححدريباق جيححداق مححن حيححث اإللمححام بكافححة التطبيقحح ات التححي تمكنهححا مححن التعامححل مححع وا 

 أدوات اإلدارة اإللكترونية.

 أهداف الدراسة: 5.1
تعتبححر اإلدارة اإللكترونيححة أحححد أهححم التوجهححات المعاصححرة فححي مجححال اإلدارة الحديثححة التححي أفرزتهححا 

ثورة المعلومحات واالتصحاالت وزيحادة ححرص الحدول علحى االسحتفادة محن وسحائل التقنيحة الحديثحة فحي تنفيحذ 

 عمالها بكل دقة ويسر ومرونة وسرعة ويمكن حصر أهداف البحث في اآلتي:أ

التعححرف علححى اإلجححراءات والخطححوات التححي تتبعهححا المنظمححة إليجححاد الرطححاء القححانوني والتشححريعي  .1

 لتطبيق مشروإل اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية بالشركة الليبية للحديد والصلب.

ها المنظمة لتريير ثقافحة العحاملين محن العمحل اليحدوي التقليحدي التعرف على الخطوات التي تتبع .2

 للعمل اإللكتروني.

التعرف على اإلجراءات التحي تتبعهحا المنظمحة لجعحل الهيكحل التنظيمحي يتمتحع بالمرونحة الكافيحة  .3

 لالستجابة لمثل هذه التريرات.
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عحححاملين الحححذين قحححد التعحححرف علحححى اإلجحححراءات والتحححدابير التحححي تتبعهحححا المنظمحححة إلعحححادة تأهيحححل ال .4

 تتضرر وظائفهم من خالل تطبيق مشروإل اإلدارة اإللكترونية.

تمتلحح  وصححفاق وظيفيححاق حححديثاق يححتم االعتمححاد عليححه فححي وضححع  الشححركةالتعححرف علححى مححا إذا كانححت  .5

 الخطط والبرامج التدريبية للعاملين.

 حدود الدراسة: 6.1
 الحدود الموضوعية: 1.6.1

علححححى المتطلبححححات اإلداريححححة والتنظيميححححة والقانونيححححة والتشححححريعية  تقتصححححر الدراسححححة فححححي التعححححرف 

, كمححا أن الدراسححة ال مصححراتةلتطبيححق مشححروإل اإلدارة االلكترونيححة بالشححركة الليبيححة للحديححد والصححلب ب

تشحححححتمل علحححححى الجانحححححب التقنحححححي فحححححي تطبيقحححححات اإلدارة اإللكترونيحححححة, ألن ذلححححح  محححححن صحححححميم عمحححححل 

 المتخصصين في هذا المجال.

 حدود المكانية:ال 2.6.1
باعتبارهححححا إحححححد  أكبححححر  مصححححراتةتقتصححححر الدراسححححة علححححى الشححححركة الليبيححححة للحديححححد والصححححلب ب

فحححي األعمحححال  اإلدارة االلكترونيحححةالشحححركات الصحححناعية فحححي ليبيحححا والتحححي ترغحححب فحححي إدخحححال مشحححروإل 

 اإلدارية "اإلدارة اإللكترونية" ولها باإل طويل في تدريب وتطوير الموارد البشرية.

 الحدود الزمنية: 3.6.1
 (.م 2015 –م 2013) مابين سنةالزمنية بالفترة يحدد المجال الزمني لهذه الدراسة 

 الدراسة: يةمنهج 7.1
 :على التالي في منهجيتها الدراسة تعتمد

 :منهج الدراسة  1.7.1

وكيفيحة تبنحي  ,حيث سيتيح الباحث المنهج الوصفي للتعحرف علحى ماهيحة اإلدارة اإللكترونيحة

وما هحي معوقحات تطبيقهحا محن خحالل  اسحتعراض  ,وطرق التحول إليها ,مشروإل اإلدارة اإللكترونية

 بعض تجارب الشركات األخر  في هذا المجال.
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 :أداة جمع البيانات 2.7.1

المستقصحى  بحيحث توجحه إلحى األشحخاص, صحممت وذل  محن خحالل إعحداد اسحتمارة اسحتبيان

قليديحة يدويححة وأخححر  بطريقحة الكترونيححة مححن خحالل الشححبكة الداخليححة للشححركة محنهم بطححريقتين طريقححة ت

قيحححد الدراسحححة بمختلحححف مسحححتوياتهم اإلداريحححة  الشحححركةلعحححاملين فحححي اإلدارتحححين المسحححتهدفتين فحححي تقحححدم ل

 )العليا والوسطى والدنيا( الستطالإل آرائهم حول مشكلة الدراسة.

 مجتمع الدراسة: 3.7.1
( 6200يتكحححون مجتمحححع الدراسحححة محححن العحححاملين بالشحححركة الليبيحححة للحديحححد والصحححلب وعحححددهم )

 .في مختلف التقسيمات التنظيمية بالشركة موظف

 :عينة الدراسة 4.7.1
أمحححا عينحححة الدراسحححة فتتكحححون محححن كحححل العحححاملين بحححإدارتي المحححوارد البشحححرية والحاسحححبات والحححنظم  

النحوإل محن العينححات  هحذاث تحم اختيحار يحح, حمحع الدراسحة( مفحردة محن مجت150هم )واالتصحاالت وعحدد

التحي يحر  الباححث أنهحا أفضحل الطحرق السحتنباط العينحة القصحدية  أنحواإل)عينة الخبراء( وهي إححد  

لحداثححة  اق والتححي يمكححن أن تعطححي أفضححل النتححائج نظححر  ينالمجححال ينأراء أشححخاص دوي خبححرة فححي هححد

 .وضوإل وتطبيقه  في البيئة الليبيةالم

 : في الدراسة   األسلوب اإلحصائي المستخدم 5.7.1

 Sign)لمعالجحة البيانحات , حيحث تحم اسحتخدام اختبحار اإلشحارة  (MINITAB) تم استخدام برنحامج

Test) خدم عندما تكون البيانات ترتيبيةوهو احد االختبارات اإلحصائية أال معلمية والدي يست. 

 :الدراسات السابقة 8.1
 :الدراسات العربية 1.8.1

 ."االلكترونية اإلدارة،بعنوان "تنمية الموارد البشرية ودورها في تفعيل (2007دراسة )الرشيد  .1

الدراسححة إلححى التعححرف علححى دور تنميححة المححوارد البشححرية ومعححايير نجاحهححا وأثرهححا هححذه  هححدفت

 على اإلدارة اإللكترونية, ومعوقات نجاحها وجهودها في نجاح تفعيل اإلدارة اإللكترونية.
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 :ما يلي هرت نتائج الدراسةوأظ

 تخصيص ميزانية كافية لتطبيق وتفعيل اإلدارة اإللكترونية. .1

 الحاسوب واإلنترنت للعاملين. استخدامتوفير أدوات تدريبية متخصصة في  .2

 مع التقدم العلمي والتطور التقني. تتالءمتدريس مناهج جديدة  .3

 نشر ثقافة اإلنترنت والحاسوب بين العاملين. .4

 بأهمية اإلدارة اإللكترونية من خالل الحمالت اإلعالمية. نشر الوعي .5

 ملة من التوصيات أهمها:جوخلصت الدراسة إلى 

 إزالة المعوقات التي تحد من تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية. .1

 استقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجال اإلدارة اإللكترونية. .2

 نظم التي تدعم تطبيق اإلدارة اإللكترونية.تهيئة بيئة عمل صالحة وسن اللوائح وال .3

 وتشجيعية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية. سياسات تحفيزية تباإلا  و توفير فرص تدريب للعاملين  .4

 عبر شبكة اإلنترنت. االتصالتخصيص ميزانية كافية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية وتوفير خدمة  .5

تنميححة المححوارد البشححرية جانححب  لهححايححث تناو وقحد اتفقححت هححذه الدراسححة مححع الدراسححة الحاليححة مححن ح

وهححذا كونححه يمثححل أحححد المتطلبححات الالزمححة لتطبيححق مشححروإل  ,ودورهححا فححي تفعيححل اإلدارة اإللكترونيححة

بدلت فيه الشركة قيد الدراسة جهحود كبيحرة فحي تحدريب العحاملين وتهيئحتهم اإلدارة اإللكترونية, والذي 

, كمححا اتفقححت أيضححاق فححي مححنهج الدراسححة حيححث اسححتخدمت هححذه الدراسححة المححنهج لتبنححي هححذا المشححروإل 

كأداة لجمع البيانات واختلفت هحذه الدراسحة محع الدراسحة الحاليحة كونهحا  ستبانةاإل استخدامو الوصفي 

ل المتطلبححححات اإلداريححححة ركححححزت علححححى المححححورد البشححححري فححححي حححححين أن الدراسححححة الحاليححححة تمحححححورت حححححو 

 .والقانونية
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 ، "مككدإ إمكانيككة تطبيككق اإلدارة االلكترونيككة فككي المديريككة العامككة(2006صككافي، دراسككة )ال .2

 .للجوازات بمدينة الرياض"

أهححم المزايححا التححي تترتححب علححى تطبيححق اإلدارة اإللكترونيححة وتحديححد الدراسححة إلححى معرفححة  هححدفت

حول لإلدارة مد  وعي العاملين بخصائص اإلدارة اإللكترونية ومعرفة أهم المبررات والمعوقات للت

 اإللكترونية.

 :اآلتيةوأظهرت الدراسة النتائج 

 وجود وعي مرتفع بخصائص اإلدارة اإللكترونية. .1

للتقحححدم التقنحححي والعمحححل بنظحححام الجحححواز  االسحححتجابةمحححن أهحححم مبحححررات تطبيحححق اإلدارة اإللكترونيحححة  .2

 بالجديد.

التحتيححة وانتشححار األميححة مححن أهححم المعوقححات هححو عححدم تححوفر الححدورات التدريبيححة وضححعف البنيححة  .3

 الحاسوبية بين المواطنين.

 وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات من أهمها:

 البنية التحتية الالزمة لإلدارة اإللكترونية.تزويد المديرية العامة للجوازات ب .1

اسححححتقطاب الكفححححاءات البشحححححرية المتميححححزة محححححن مححححدربين ومستشححححارين وخبحححححراء فححححي مجحححححال اإلدارة  .2

 ة, والتهيئة النفسية للعاملين للتعامل مع اإلدارة اإللكترونية.اإللكتروني

ها, ووضحعالقحرارات توفير هياكل تنظيميحة مرنحة تعطحى مسحاحة واسحعة لمشحاركة العحاملين فحي اتخحاذ  .3

 وتفويض السلطة, مع تبسيط اإلجراءات اإلدارية لتسهيل تطبيقها من خالل اإلدارة اإللكترونية.

بتطححوير التشححريعات  االهتمححاملمناسححبة ووضححع نظححام للحححوافز للمتميححزين و تخصححيص المححوارد الماليححة ا .4

 واألنظمة اإلدارية للتواكب مع المعامالت اإللكترونية.

علححى اتفقححت هححذه الدارسححة مححع الدارسححة الحاليححة مححن حيححث أن الباحححث حححاول مححن خاللهححا التعححرف  .4
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يحححة العامحححة للجحححوازات بمدينحححة إلمكانيحححات المتاححححة لتطبيحححق مشحححروإل اإلدارة اإللكترونيحححة فحححي المدير ا

االلكترونيححة وحيححث ان المعوقححات هححي  اإلدارةوكححذل  المعوقححات التححي تحححول دون تطبيححق  الريححاض

إلححى نتححائج تتفححق مححع الباحححث , والتححي توصححل فيهححا تطبيححق اإلدارة االلكترونيححةفححي الواقححع متطلبححات 

تحوفير البنيحة التحتيحة, وهحذا الدراسة الحالية مثل تحوفر هياكحل تنظيميحة مرنحه وتبسحيط اإلجحراءات و 

تطبيحق مثحل هحذا المشحروإل كمحا تتفحق هحذه الدارسحة فحي اإلداريحة والتنظيميحة لمتطلبحات اليعتبر محن 

كمححا اختلفححت هححده كححأداة لجمححع البيانححات  االسححتبانةو كونهححا أن الباحححث اسححتخدم المححنهج الوصححفي 

عدم توفر الحدورات التدريبيحة  فيمع الدراسة الحالية من خالل ما توصلت إليه من نتائج الدراسة 

مصدر قوة بالنسحبة  وضعف البنية التحتية وانتشار األمية الحاسوبية بين المواطنين والدي يعتبر

 .مقارنة بباقي المتطلباتللشركة قيد الدراسة والتي أعطتها جانب كبير من اهتماماتها

الموارد البشرية وعالقته ، بعنوان "تطبيق النظام االلكتروني في إدارة (2003دراسة )عرابي  .3

 .باألداء الوظيفي"

الدراسحححة إلحححى دراسحححة تطبيقحححات وححححاالت إدارة المحححوارد البشحححرية فحححي الحححدوائر الحكوميحححة  هحححدفت

هم فحححي وظيفي, وتقحححديم بعحححض المقترححححات لتسحححبإمحححارة دبحححي, وتقيحححيم عالقحححة هحححذا البرنحححامج بحححاألداء الححح

 عملية تطوير البرنامج.

 لنتائج أهمها:وقد توصلت الدراسة إلى بعض ا

إن معظححم مجححاالت المححوارد البشححرية اإللكترونيححة تححم تطبيقهححا بشححكل متوسححط فححي جميححع الححدوائر  .1

 الحكومية بدبي.

وجححححود بعححححض المعوقححححات فححححي عمليححححة تطبيححححق البرنححححامج إال أن معظححححم المححححوظفين فححححي الححححدوائر  .2

 الحكومية بدبي لديهم الدراية الكاملة بأهمية البرنامج.
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اإللكتروني في إدارة الموارد البشرية يؤثر بشكل إيجحابي فحي األداء الحوظيفي إن تطبيق النظام  .3

 واألداء العام للدائرة.

 .معظم الدوائر الحكومية في دبي تمتل  اإلمكانيات الكافية لتطبيق البرنامج كامالق  نإ .4

اتفقت هذه الدراسحة محع الدراسحة الحاليحة محن حيحث أن الباححث سحعى محن خحالل هحذه الدراسحة 

للتعححرف علححى مححد  قححدرة الححدوائر الحكوميححة فححي دبححي لتطبيححق النظححام اإللكترونححي فححي إدارة المححوارد 

إلمكانيحات الكافيحة اوالتوصل إلحى نتحائج أهمهحا أن معظحم الحدوائر الحكوميحة تمتلح  القحدرة و  ,البشرية

محد   وهحو التعحرف علحى إليحههدف تسعى الدراسة الحالية للوصول لتطبيق هذا المشروإل وهذا يعد 

 ,توفر المتطلبات اإلدارية والتنظيمية والقانونية الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية 

، بعنككوان "تنميككة المككوارد البشككرية فككي ضككوء اسككتخدام األسككاليب (2002دراسككة )التونسككي،  .4

 .والتقنيات المتطورة"

ارد البشححرية لححى التعححرف علححى العوامححل المححؤثرة فححي كفححاءة برنححامج تنميححة المححو إالدارسححة  هححدفت

األسححاليب والتقنيححات المسححتخدمة لتنميححة المححوارد البشححرية والتعححرف علححى  تححوفر والتعححرف علححى مححد 

 األساليب والتقنيات المتطورة بتنمية الموارد البشرية. استخدامالمعوقات التي تحول دون 

 وقد توصلت الدراسة إلى:

وضحرورة تحوفير األجهحزة  ,الحديثحة ضرورة توفير المدرسين القادرين علحى التعامحل محع التقنيحات .1

 الحديثة.

 ضرورة توفير إمكانية صيانة األجهزة المستخدمة في الوقت المناسب. .2

 التدريبية. حتياجاتاالضرورة توافق البرامج التدريبية المنفذة مع  .3

حث قد توصل إلى توصحيات أهمهحا اهذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث أن الب اتفقت

 الحاليححة الدراسححة توهححذا مححا سححع ,التدريبيححة حتياجححاتالبححرامج التدريبيححة المنفححذة مححع اال قفححاضححرورة تو 
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عليححه فححي وضححع  عتمححادااليححتم  وصححفق وظيفححي حححديث   تححوفر, وذلحح  مححن حيححث لوصححول إليححهاإلححى 

وتفادي الوقوإل في أخطاء التدريب والتي تؤدي إلى زيادة التكاليف , كما  الخطط والبرامج التدريبية

ضححاق مححن حيححث اسححتخدام المححنهج الوصححفي واالسححتبانة كححأداة لجمححع البيانححات واختلفححت هححذه اتفقححت أي

الدراسحححة  محححع الدراسحححة الحاليحححة كونهحححا ركحححزت علحححى تنميحححة المحححورد البشحححري وهحححذا الجانحححب يعتبحححر محححن 

 إليه في الدراسة الحالية .المتطلبات البشرية والدي لم يتم التطرق 

عوقكككات اسكككتخدام الحاسكككب االلكترونكككي فكككي العمكككل ، بعنكككوان "م(2002دراسكككة )الحكككازمي،  .5

 .اإلداري"

 استخدامالدراسة إلى التعرف على المعوقات اإلدارية واإلنسانية والفنية التي تحد من  هدفت

 الحاسب اآللي في العمل اإلداري بإمارة المدينة المنورة.

 وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها:

الحاسحب اآللحي فحي العمحل اإللكترونحي عحدم  اسحتخدامن أهحم المعوقحات اإلداريحة التحي تححد محن إ .1

 %.85نسبة بإتاحة الهيكل التنظيمي فرص للنمو والترقي لمستخدمي الحاسب اإللكتروني 

الحاسحب اآللحي فحي العمحل اإلداري,  اسحتخدامكما أظهرت الدراسة وجود معوقات فنية تحد من  .2

 %.63نسبة بتخصصة في الحاسب اآللي عدم منح دورات مو 

هححذه الدراسححة مححع الدراسححة الحاليححة كححون الباحححث حححاول فيهححا التعححرف علححى المعوقححات  اتفقححت

الحاسححب اآللححي فححي العمححل اإلداري وقححد توصححل إلححى نتيجححة مفادهححا  اسححتخداماإلداريحة التححي تحححد مححن 

% وهحذا محا 85اآللي بنسبة عدم إتاحة الهيكل التنظيمي فرص للنمو والترقي لمستخدمي الحاسب 

وذلحح  مححن خححالل التعححرف علححى اإلجححراءات والخطححوات التححي وصححل إليححه تلدراسححة الحاليححة للتهححدف ا

عمليحححححححة تطبيحححححححق اإلدارة لتسحححححححهيل  تتخحححححححذها الشحححححححركة لجعحححححححل الهيكحححححححل التنظيمحححححححي يتمتحححححححع بالمرونحححححححة

المحححنهج الوصحححفي  اسحححتخدامحيحححث  هحححذه الدراسحححة محححع الدراسحححة الحاليحححة محححن تفقحححكمحححا ات,االلكترونيحححة
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ان هحححده هحححذه الدراسحححة محححع الدراسحححة الحاليحححة محححن حيحححث  تختلفحححكحححأداة لجمحححع البيانحححات, وا االسحححتبانةو 

 .والذي يعتبر أحد نقاط القوة في الشركة قيد الدراسة الدراسة تناولت الجانب الفني

عامككة "إمكانيككة تطبيككق اإلدارة االلكترونيككة فككي اإلدارة ال، بعنككوان (2008دراسككة )العريشككي،  .6

 .للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة بنين"

وأهحم العوامحل التحي  ,الدراسة إلى التعرف على درجة أهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية هدفت

والتعححححرف علححححى أبححححرز المعوقححححات التححححي تحححححد مححححن تطبيححححق اإلدارة  ,تسححححاعد علححححى إمكانيححححة التطبيححححق

 العاصمة المقدسة.اإللكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعلم ب

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ن أفحححراد عينحححة الدراسحححة يحححرون أن هنحححا  أهميحححة لتطبيحححق اإلدارة اإللكترونيحححة فحححي اإلدارة العامحححة إ .1

 للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة.

 اإللكترونية.ن أفراد عينة الدراسة يرون أن هنا  عوامل مساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة إ .2

 أن أفراد عينة الدراسة يرون أن هنا  معوقات لتطبيق اإلدارة اإللكترونية. .3

 وكانت أهم توصيات الدراسة:

 ضرورة توفير خدمة اإلنترنت لكافة اإلدارات واألقسام التابعة لإلدارة. .أ 

اإللكترونيححة لتححول مححن اإلدارة التقليديحة إلحى اإلدارة لالتخطحيط الجيحد إلعحداد العححاملين وتهيئحتهم  .ب 

 من خالل عقد الدورات التدريبية الالزمة لتثقيفهم.

لتحححول إلححى اإلدارة اإللكترونيححة مححن خححالل رصححد لتشححجيع العححاملين فححي مجححال اإلدارة وتهيئححتهم  .ج 

 أنظمة جيدة للحوافز.

أن الباححححث أوصحححى بحححالتخطيط الجيحححد إلعحححداد فحححي اتفقحححت هحححذه الدراسحححة محححع الدراسحححة الحاليحححة 

لتححححول محححن اإلدارة التقليديحححة إلحححى اإلدارة اإللكترونيحححة محححن خحححالل عقحححد الحححدورات لم العحححاملين وتهيئحححته
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وهححذا محححا تسحححعى الدراسححة الحاليحححة للوصححول إليحححه وهحححو التعححرف علحححى اإلجحححراءات  ,التدريبيححة لتثقحححيفهم

يححر ثقافحة العححاملين محن العمححل التقليححدي إلحى العمححل اإللكترونحي كمححا اتفقحت هححذه الدراسححة يالالزمحة لتر

كححأداة لجمحع البيانححات,  االسحتبانةاسحتخدام دراسحة الحاليححة محن حيحث أتباعهححا المحنهج الوصححفي و محع ال

حححد كونهححا هححدفت للتعححرف علححى المعوقححات التححي تفححي كمححا تختلححف هححذه الدراسححة مححع الدراسححة الحاليححة 

 .من تطبيق اإلدارة االلكترونية

فككي إدارة المككوارد ، بعنككوان "معوقككات تطبيككق اإلدارة االلكترونيككة (2010المسككعودي، ) .7

ظر مديري وموظفي البشرية بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة من وجهة ن

 الموارد البشرية".

الدراسححة إلححى التعححرف علححى معوقححات تطبيححق اإلدارة اإللكترونيححة فححي إدارة المححوارد البشححرية  هححدفت

الماليححة( وكححذل  التعححرف علححى أبححرز وتتمثححل هححذه المعوقححات فححي )المعوقححات اإلداريححة, التقنيححة, البشححرية, 

 .اآلليات المقترحة للترلب على تل  المعوقات من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية

 :اآلتيةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج 

وجحححود معوقحححات إداريحححة تتمثحححل فحححي اإلجحححراءات الروتينيحححة والتحححي تحححؤخر عمليحححة التححححول نححححو اإلدارة  .1

 ورات التدريبية لموظفي الموارد البشرية في مجال اإلدارة اإللكترونية.اإللكترونية ونقص الد

 وجود معوقات تقنية تتمثل في نقص األدلة اإلرشادية الموضحة آلليات تطبيق اإلدارة. .2

وجححود معوقححات بشححرية تتمثححل فححي قلححة الثقححة لححد  مححوظفي المححوارد البشححرية فححي كافححة التعححامالت  .3

 اإللكترونية.

 الدراسة:وكانت أهم توصيات 

 ية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية.ملتبسيط اإلجراءات الروتينية التي تؤخر ع .1

 .بتدريب العاملين لرفع مستو  وعيهم بأهمية اإلدارة اإللكترونية وتدعيم ثقتهم بها االهتمامزيادة  .2



15 

المحححوارد اتفقححت هححذه الدراسحححة مححع الدراسححة الحاليحححة فححي أن الباحححث أوصحححى برفححع كفححاءة العحححاملين فححي 

كمحا اتفقححت هححذه  البشحرية فححي مجحال اإلدارة اإللكترونيححة وهحذا يعتبححر محن متطلبححات تطبيحق اإلدارة االلكترونيححة

الدراسححححة مححححع الدراسححححة الحاليححححة فححححي اسححححتخدام المححححنهج الوصححححفي وكححححذل  اسححححتخدام االسححححتبانة كححححأداة لجمححححع 

   .معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونيةالمعلومات, واختلفت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية كونها تناولت 

 ."تفعيل تطبيق اإلدارة االلكترونية، "دور الثقافة التنظيمية في (2011العاجز، ) .8

يححححل تطبيححححق اإلدارة لححححى دور الثقافححححة التنظيميححححة فححححي تفعالدراسححححة إلححححى التعححححرف ع هححححذه هححححدفت

 محافظات غزة. –اإللكترونية في وزارة التربية والتعليم العالي 

 :مجموعة من النتائج أهمها توصلت الدراسة إلىوقد 

وجود عالقة ذات داللة إحصحائية بحين عناصحر الثقافحة التنظيميحة القحيم التنظيميحة, المعتقحدات,  .1

 األعراف, التوقعات وبين تفعيل اإلدارة اإللكترونية.

بيئححة دون الرجححوإل إلححى رئيسححه المباشححر ضححمن  ظححف اتخححاذ القححرارات المتعلقححة بعملححهال يتححاح للمو  .2

 العمل اإللكتروني.

ونشححر العمححل اإللكترونححي ونشححره بححالوزارة ال يححتم تكححريم أو تحفيححز المححوظفين المتميححزين فححي بنححاء  .3

 العمل اإللكتروني بالوزارة.

 ال يتم إعطاء الموظفين فرصة المشاركة في تطوير نظم وآليات العمل بالبرنامج اإللكتروني. .4

 :ما يلي وكان من أهم توصيات الدارسة

شححجيع المححوظفين علححى إبححداء رأيهححم فححي القححيم والمعتقححدات واألعححراف والتوقعححات المعمححول بهححا ت .1

 داخل الوزارة لتطويرها بما يالءم بيئة العمل اإللكتروني.

ة والمعنويححة بإنجححازاتهم الوظيفيححة يححإشححباإل حاجححات التقححدير لححد  المححوظفين وربححط الحححوافز الماد .2

 لى إلبداإل واالبتكار والتعلم.إلكترونياق وتهيئة مناخ مناسب يساعد ع
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مححن متطلبححات تطبيححق  اق أن الباحححث تنححاول جححزء فححياتفقححت هححذه الدراسححة مححع الدراسححة الحاليححة 

الثقافحححة التنظيميحححة وهحححذا محححا تسحححعى المتطلبحححات التنظيميحححة متمحححثالق فحححي اإلدارة اإللكترونيحححة أال وهحححو 

محححن خحححالل التعحححرف علحححى اإلجحححراءات والخطحححوات التحححي تتبعهحححا  الدراسحححة الحاليحححة فحححي الوصحححول إليحححه

 استخدام في, كما اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية الشركة للعمل على تريير ثقافة العاملين 

 .كأداة لجمع البيانات  االستبانةالباحث المنهج الوصفي و 

 :يةبالدراسات األجن 2.8.1
1. Rawash & Saydam's Study (2012)  : Impact of Electronic Human Resource 

Management on Organization's Market Share: An Empirical Study on the 

Housing Bank for Trade and Finance in Jordan. International Journal of 

Business and Social Science. 

علححى ( HRM - E)هححذه الدراسححة إلححى معرفححة أثححر إدارة المححوارد البشححرية اإللكترونيححة  هححدفت

 دراسة تطبيقية على بن  اإلسكان للتجارة والتمويل في األردن. : حصتها في السوق

 :آلتيةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج ا

يصحف اإلدارة  الحذي نظحريالنمحوذج للأن هنحا  غيحاب  األدب اإلداري يتضححاسحتعراض من خحالل  .1

أن  يتضححححمراجعحححة األدب المعيحححاري  كمحححا أنحححه أيضحححا محححن خحححالل ( فحححي التفاصحححيل.EMاإللكترونيحححة)

 .  ( بالتفصيلHRMصف إدارة الموارد البشرية )يلنموذج النظري الذي لهنا  غياب 

دارة المحححوارد البشحححرية ((EMدمج بحححين الحححهنحححا  نقحححص فحححي البححححوث التجريبيحححة ححححول  .2  (HRM) وا 

 المنظمة.لتحسين أداء 

اقتححراح التكامححل بححين اإلدارة اإللكترونيححة فادهححا مفقححد خلصححت هححذه الدراسححة إلححى توصححية  لححذا 

دارة الموارد البشرية  لررض العمل على تقليل الفجوات بينهما. ,بالمنظمة وا 
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2. Ahmadi's Study (2014):Investigation The Effect of Electronic Human 

Resource Management on The Successful Implementation of succession 

planning 

علححى  (E – HRMهححذه الدراسححة إلححى معرفححة أثححر إدارة المححوارد البشححرية اإللكترونيححة ) هححدفت

دارة المححححوارد  والمشححححهود لتطححححور المتزايححححدنظححححرا ل ,التنفيححححذ النححححاجح للتخطححححيط إلدارة المححححوارد البشححححرية وا 

أدبيحات يتضح أن ,إلدارة التخطيط في المنظماتر المهم خاصة, والدو بصفة  البشرية اإللكترونية 

ا فقحد هحذب ,التخطحيط في عمليحة اق زال موضوعا متخلفتال  اإلدارة الكترونية تر إدارة الموارد البشرية 

الخبححححححراء وكبححححححار الخبححححححراء والمححححححدراء التنفيححححححذيين لشححححححركة شححححححيراز مححححححن عينححححححة  الدراسححححححة شححححححملت هححححححذه

اختبحار ارتبحاط  اسحتخدامتحم  كمحا, تبار فرضحيات الدراسحةالالزمة الخللبتروكيماويات لجمع البيانات 

 إلحى هكذ  الدراسكة على ذلك  فقكد خلصكت بناء  ,أيضحا سبيرمان لتحليل البيانات واختبار الفرضيات

أن البنيححححة التحتيححححة إلدارة المححححوارد البشححححرية اإللكترونيححححة أثححححرت علححححى التنفيححححذ النححححاجح  نتيجححححة مفادهححححا

ر ضحرورة النظحب بهحذا المجحال في الدراسات المستقبلية ينالباحث صت الدراسةوبالتالي أو . لتخطيطل

 .لتخطيطلالتنفيذ الناجح بوااللتزام  آثار التطوير االستراتيجي للموارد البشريةإلى 

3. Swarrop's Study (2012):E-HRM and How it Will Reduce the Cost in 

Organization. Asia Pacific Journal of Marketing & Management 

Review. 

تكححاليف فححي الالحححد مححن و كيفيححة إدارة المححوارد البشححرية اإللكترونيححة   تهححدف هححذه الدراسححة إلححى

 :اآلتيةوقد توصلت إلى أهم النتائج  المنظمة.

1. E – HRM تعحديل علحى تكنولوجيحا المعلومحات وقحد سحاعدت الشحبكة العنكبوتيحة ل اسحتخدام يهح

ارد البشحرية بمحا فحي ذلح  تخطحيط المحوارد البشحرية والتوظيحف واالختيحار العديد من عمليات المو 

دارة األداء وتدفق العمل والتعويضو  من وقد مكنت هذه النظم الجديدة خبراء الموارد البشرية  ,ا 
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تقديم خدمة أفضل لجميع أصحاب المصحلحة فيهحا )علحى سحبيل المثحال, المتقحدمين والمحوظفين 

 جحححدا فعححال وأداء ن أن تقلححل مححن العححبء اإلداري فححي هححذا المجححالأنهححا يمكححكمححا والمححديرين(, و 

 .في المنظمات التكلفة لتقليل

تحححوفر تكنولوجيحححا إدارة المحححوارد البشحححرية اإللكترونيحححة بوابحححة تمكحححن المحححديرين والمحححوظفين وخبحححراء  .2

عرض مقتطف أو ترييحر المعلومحات الضحرورية إلدارة المحوارد البشحرية فحي من الموارد البشرية 

 المناسبة في الوقت المالئم.المنظمة, واتخاذ القرارات 

4. Abzari, Radehr & Shalikar's Study (N.D): Analyzing the Effects of 

Human Resource Management on The Talent Management Strategies 

 عرفة آثار تنفيذ إدارة الموارد البشرية اإللكترونية على النظم الفرعية الدراسة إلىتهدف هذه 

واستراتيجيات إدارة المواهحب فحي كليحة الطحب بجامعحة أصحفهان. وقحد تحم اختيحار عينحة عشحوائية محن 

علحى وسحيلة االسحتبيان محن أجحل جمحع  عتمحاداالاسحتنادا إلحى المعلومحات األولية.وقحد تحم  موظفاق  70

معلومححات المسححتقاة محححن الموثوقيححة درجححة كرونبححاخ لفحححص ألفححا  معامححل  اسححتخدامانححات وكححذل  البي

 استمارة االستبيان.

 :يأتيوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج مفادها كما 

 البنيحةالتحتيحة وتحديحد جاهزيحة  البنيحةتقنيات باستراتيجيات إدارة المواهب يتطلب االعتراف  استخدام .1

دارة الموارد البشرية التحتية في التنفيذ  .من النظم الفرعية اإللكترونية وا 

 ألنظمححححة الفرعيححححةل بشححححريةالثححححار اآللدراسححححة  اق مناسححححب يعتبححححرالنمححححوذج المقتححححرح لهححححذه الدراسححححة  نإ .2

دارة الموارد على استراتيجيات إدارة المواهب. اإللكترونية  وا 

 :أتيما يكما توصلت إلى مجموعة من التوصيات مفادها ك

 .على الجامعات تحسين البنية التحتية الخاصة بها من حيث الموارد البشرية اإللكترونية الخاصة .1
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 على الجامعات تحسين بنيتها التحتية من خالل القيام باختبارات التوظيف إلكترونيا. .2

 اإللكترونية في تنمية الموارد البشرية.اإلدارة  مستو  على الجامعات تحسين .3

5. Al-Dmour & Shannak's Study (N.D):Determinants of The Implementation 

Level of Electronic Human Resource Management (E-HRM) in 

Jordanian Shareholding Companies 

تهحححدف هحححذه الدراسحححة إلحححى تحديحححد المححححددات الرئيسحححية لمسحححتو  تنفيحححذ إدارة المحححوارد البشحححرية 

من أجل تحقيق أهداف الدراسحة تحم وضحع و ,في الشركات  المساهمة األردنية E-HRMاإللكترونية 

إطار مفاهيمي وأجريت الدراسة بحيث تحم جمحع عينحات محن قاعحدة بيانحات البورصحة لسحوق عمحان. 

٪ فقحط 50وغطحت العينحة العشحوائية  ,كان العدد المستهدف قيد التحقيق جميحع الشحركات المسحاهمة

واسحتهدفت الدراسحة محديري  ,( شركة فحي المجمحوإل257التي كانت ) من إجمالي عدد هذه الشركات

 استبيان منظم ذاتيا. استخداموتم جمع البيانات ب ,الموارد البشرية في الشركات المساهمة

 :آلتيةاقد توصلت الدراسة إلى النتائج و 

٪ مححن 60حححوالي  ,فححي الشححركات المسححاهمة األردنيححة معتححدالق   E – HRMيعتبححر مسححتو  تنفيححذ .1

يمكن إرجاعه إلى عوامل داخلية في حين أن حوالي  E – HRMات في مستو  تنفيذ االختالف

 ات يمكن تفسيرها من خالل العوامل الخارجية.االختالف٪ من 14

 تبححين الدراسححة أهححم عوامححل المحححددات الداخليححة التححي تححرتبط مححع مسححتو  التنفيححذ مححن الناحيححة العمليححة .2

E – HRM   وهححي: الفوائححد المتصححورة مححن تطبيقححاتمححن أعلححى إلححى أدنححى مسححتوE – HRM , 

إدارة المححححوارد البشححححرية اإللكترونيححححة, الخصححححائص الديموغرافيححححة  سححححتخدامالالحححححواجز المتصححححورة 

 والخصائص الهيكلية لتكنولوجيا المعلومات إلدارة الموارد البشرية وتنظيم تبادل الثقافة.
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ال تحزال تمحارس إدارة المحوارد  األردنية المساهم ٪ من الشركات27أن حوالي تبين هذه الدراسة  .3

بين الشركات  E – HRM العوائق الرئيسية في تنفيذ E – HRMالبشرية التقليدية بالمقارنة مع 

 تكنولوجيا المعلومات.  والمتخصصين في مجالهي نقص الخبرة 

 مليحححةأن العوامحححل الخارجيحححة الهامحححة التحححي تححححدد مسحححتو  التنفيحححذ محححن الناحيحححة الع لدراسحححةظهحححر ات .4

E – HRM  الكلححي, وخصححائص الصححناعة,  االقتصححادهححي: عوامححل  هحححدو المرتبححة مححن أعلححى

 والسياسات الحكومية والدعم.

 :أتيكما توصلت إلى مجموعة من التوصيات مفادها كما ي

إلدارة الموارد البشحرية اإللكترونيحة محن يتطلب تحسين مستو  التنفيذ من الناحية العملية يمكن  .1

على سححبيل المثححال ,فكل خححاص علححى عححدد مححن الخصححائص الداخليححة للشححركةالتركيححز بشحح خححالل

لتحسين مستو  المشاركة  ,ينبري على اإلدارة العليا تكريس المزيد من الموارد البشرية والمالية

 .الممارسة E – HRMفي 

, هحو األداة التحي يمكحن E – HRMبالنسبة للحدور فحي مسحتقبل إدارة المحوارد البشحرية اإللكترونيحة .2

إلدارة الموارد البشحرية, ممحا  استراتيجيةمن دور إداري إلى دور أكثر  نتقالن تسهل عملية االأ

 .خدماتها يمكنها من تحسين جودة

الحكومححة تلعحب  , E – HRMلتعزيحز التححول محن الممارسحات التقليديحة إلدارة المححوارد البشحرية  .3

الماليححححة, ومرافححححق البنيححححة التحتيححححة تقححححديم المسححححاعدة الشححححركات مححححن خححححالل  عيشححححجتفي هامححححاق  دوراق 

 الحكومة. والخدمات المساندة من قبل

6. Davoudi & Radehr's Study (2012): Electronic Human Resource 

Management: New Avenues Which Leads to Organizational Success. 

Journal of  Multidisciplinary Research 

في  E –HRMأهمية دور اإلدارة اإللكترونية للموارد البشريةتهدف هذه الدراسة إلى توضيح 
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هذه الدراسة األدبيحات ذات الصحلة بحإدارة  استعرضتونتيجة لذل  أوال وقبل كل شيء,  ,المنظمات

فححححي  – HRMEفححححي الخطححححوة التاليححححة وصححححفت أهححححداف  ,HRM–Eالمححححوارد البشححححرية اإللكترونيححححة 

 بعححد ذلحح  تححم وصححف تطبيقححات وفوائححد ,E – HRMثالثححة أنححواإل مححن  أوضحححتكمححا  ,المنظمححات

E – HRM,  وعالوة على ذلح  ححددت هحذه الدراسحة بعحض العوامحل التحي تسحاهم فحي التنفيحذ النحاجح

 في المنظمات. فقد تم اقتراح نموذج للدراسة.  HRM-Eإلدارة الموارد البشرية اإللكترونية

 كما يلي: مفادها  مجموعة من النتائج  إلىتوصلت الدراسة 

 تزايد أهمية دور تكنولوجيا المعلومات في المنظمات في دعم ممارسات الموارد البشرية.  .1

ي في المنظمات يرافقه انخفاض ف E – HRMيبدو أن إدخال إدارة الموارد البشرية اإللكترونية  .2

, وخاصة من حيحث المحوظفين اإلداريحين , كمحا يحوفر تطبيحق مستويات موظفي الموارد البشرية

 ت الموارد البشرية للحصول على لمحة أكثر وضوحا.جيد إلدارا

 التعليق على الدراسات السابقة:
 حيحححث ,العديحححد محححن الدراسحححات السحححابقة العربيحححة واألجنبيحححة ذات العالقحححة الدراسحححة تاستعرضححح

يختلحف بعضححها عححن األخححر فهنححا  دراسححات تناولححت تقنيححة المعلومححات وتطبيقاتهححا فححي إلدارة وأخححر  

موضححوإل  بعححض الدراسححات تناولححت بينمححالكترونيححة ومتطلبححات تطبيقهححا ومعوقاتهححا تناولححت اإلدارة اإل

 .(E –  HRM) اإلدارة اإللكترونية للمواد البشرية

فححي بيئححة المنظمححات الحكوميححة الليبيححة  أن هنححا  نححدرة لمثححل هححذه الدراسححاتوممححا سححبق يتضححح 

 :يأتيبصفة عامة وأن ما يميز الدراسة الحالية عن بقية الدراسات األخر  ما 

  بعض الدراسات التي تناولت متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في بيئة المنظمات الحكومية

 معظمها مختلفة الظروف واإلمكانيات عن بيئة الشركة قيد الدراسة. كانت
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   بعض الدراسات تنظر إلى متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية نظحرة جزئيحة حيحث ركحزت علحى

بعض أبعاد متطلبات التطبيق على اعتبار أن هذه االبعاد أكثحر أهميحة محن غيرهحا فحي التحأثير 

 على فعالية المنظمة, وهذا ما أثار فكر الباحث لصياغة مشكلة البحث قيد الدراسة.

 طبيعحححة أهحححداف المنظمحححة باعتبارهحححا مححححور دافعيتهحححا  الحسحححبانتأخحححذ فحححي  بعحححض الدراسحححات لحححم

وأسححاس بنححاء السياسححات واالسححتراتيجيات الالزمححة لتطبيححق اإلدارة اإللكترونيححة واعتبححرت أن كححل 

 المنظمات متفقة تماماق على نوعية األهداف.

املة نظححححرة شححححوبنححححاءاق علححححى ذلحححح  ومححححن خححححالل االطححححالإل علححححى هححححذه الدراسححححات تححححم التوصححححل إلححححى 

ضححرورة تحقيححق التكامححل بححين اإلدارة اإللكترونيححة و لمتطلبححات تطبيححق اإلدارة اإللكترونيححة للمححوارد البشححرية 

دارة الموارد البشرية والعمل على تقليل الفجوات في  .الشركةأداء  وتطوير ا بينها لتحسينموا 

 التعريفات اإلجرائية ومصطلحات الدراسة: 9.1
 التعريفات اإلجرائية:  1.9.1
 :هححي تحويححل العمححل اإلداري التقليححدي إلححى إدارة باسححتخدام الحاسححب اآللححي  اإلدارة اإللكترونيككة

باالعتمحححاد علحححى نظحححم معلوماتيحححة قويحححة تسحححاعد علحححى اتخحححاذ القحححرار اإلداري بأسحححرإل وقحححت وأقحححل 

 تكاليف.

 :فيهحا أعضحاءمجموعة القيم والمعتقدات والتوقعات والطقحوس والتحي يشحتر  الثقافة التنظيمية   

 .المنظمة أو المؤسسة

 :هو عدد العاملين الذين يتوالهم ويشرف عليهم شخص واحد بكفاءة وفعالية. نطاق اإلشراف 

 :هحي ححق اإلنسحان فحي إنتاجحه العلمحي واألدبحي والفنحي والتقنحي واالسحتفادة محن  الملكية الفكرية

 ثماره وآثاره المادية والمعنوية.

 :هحححو محححا يوضحححع علحححى مسحححتند إلكترونحححي ويتخحححذ شحححكل ححححروف وأرقحححام أو  التوقيكككع اإللكترونكككي

 إشارات ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموّقع والتعرف عليه.
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 مصطلحات الدراسة: 2.9.1

 التعريف المصطل  ت

1 EHRM اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية 
2 ICT نظم معلومات الموارد البشرية 
3 CPM  مراقبة األداء المحوسبةأنظمة 
4 HR الموارد البشرية 
5 HRMIS أنظمة معلومات الموارد البشرية 

6 IT إدارة التكنولوجيا 

 HRM إدارة الموارد البشرية 
 



 

 الفصل الثاني
 اإلدارة اإللكترونية
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 :ةاإلدارة اإللكترونيماهية  المبحث األول
تعتبر تكنولوجيا المعلومات إحد  أساسيات النشاط اإلداري المعاصر, وأن محا صحاحب التطحور 

التقني المتواصحل والتقحدم المحذهل فحي وسحائط تكنولوجيحا االتصحاالت, جعحل محن الصحعوبة بمكحان العمحل 

المعلومححة, حيححث تحححول المجتمححع اإلنسححاني فححي هححذا القححرن مححن مجتمححع صححناعي يعححي  فححي بمعححزل عححن 

ظححل المخترعححات الصححناعية إلححى مجتمححع معلومححاتي يقححدم باسححتمرار حلححوالق متطححورة وبححدائل لحححل المشححاكل 

 .(2000)طه، المختلفة وأداء األعمال بصورة أفضل وهذا ما يعرف اآلن بثورة المعلومات 

تيحححار  ألجديححدة التححي أوجححدتها تقنيححات المعلومححات وتأثيراتهححا علححى اإلدارة بححداألوضححاإل ا ظححلوفححي 

النموذج المعاصر لإلدارة في عصر التقنيحة والمعلوماتيحة  باعتبارهاإلدارة اإللكترونية لفكري جديد يروج 

االتجحححححاه نححححححو تحقيحححححق المضحححححمون الشحححححامل لحححححإلدارة يحححححق الفعاليحححححة للمنظمحححححات الحاليحححححة, و محححححن أجحححححل تحق

تجديحد المنظمحات وتحسحين األداء حتحى تسحتطيع االرتقحاء بمسحتو  أدائهحا محن إللكترونية, كان البد من ا

حيحححححث الدقحححححة والسحححححرعة المطلحححححوبتين, بمواكبحححححة التطحححححورات المتالحقحححححة فحححححي عحححححالم تكنولوجيحححححا المعلومحححححات 

 .(2004)البكرإ،  التي أصبحت إما عامل تدعيم أو عامل تهديد لميزتها التنافسية تاالتصاالو 

وبحالرغم مححن أن هنححا  اتفاقحا بححين جميححع المفكححرين والبحاحثين والممارسححين حححول أهميححة اإلدارة 

بيحححنهم حححححول مفهححححوم اإلدارة  ه الوقححححت هنحححا  خححححالف قححححائماإللكترونيحححة وضححححرورتها إال أنححححه فحححي نفسحححح

 اإللكترونية ومجاالتها وأنواإل المنظمات التي ترطيها.

بحاإلدارة  ارتباطحاق وثيقحاق  من الموضوعات التي ترتبط عدداق  الفصلفي هذا  الدراسة تتناوللذا 

 اإللكترونية.

 اإلدارة بين المفهوم التقليدي والمفهوم اإللكتروني 1.1.2
 لإلدارة التقليديالمفهوم  1.1.1.2

بأنها ذل  الجهد  همتعددت الكتابات العلمية التي اهتمت بتعريف اإلدارة, حيث عرفها بعض

اإلنسحححاني الحححذي يتعلحححق بتخطحححيط وتنظحححيم وقيحححادة ورقابحححه المحححوارد البشحححرية والماديحححة لتحقيحححق أهحححداف 

 .(2005)إدريس، محددة بكفاءة وفعالية 
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محن خحالل القحو  البشحرية العاملحة فحي المنظمحة بريحة  نجاز المهاما  بأنها من و وعرفها آخرون 

المنظمححة وتكححون عمليححات التخطححيط والتنظححيم والسححيطرة الوصححول إلححى األهححداف المطلوبححة مححن قبححل 

 .(2008، والسليطي )السالمياذ القرارات هي الوظائف األساسيةواتخ

 مفهوم اإلدارة اإللكترونية: 2.1.1.2
يعتبر مصطلح اإلدارة اإللكترونية محن المصحطلحات اإلداريحة الحديثحة, والتحي ظهحرت نتيجحة 

, والححذي أحححدث تحححوالق هامححاق فححي أداء المنظمححات تاالتصححاالو  للثححورة الهائلححة فححي شححبكات المعلومححات

 بتحسين إنتاجيتها وسرعة أدائها وجودة خدماتها.

تبحادل أنهحا بوعرفهحا بعحض الكتحاب ولقد تناول الكثير من الباحثين مفهوم اإلدارة اإللكترونية 

على  عتماداالمن  الوسائل اإللكترونية بدالق  استخداماألعمال والمعامالت بين األطراف من خالل 

أنهحححا ب, وعرفهحححا كاتحححب آخحححر (2004)غنكككيم، المباشحححر  االتصحححالالوسحححائل الماديحححة كوسحححائل  اسحححتخدام

جححراءات عمححل المنظمححة مححن أجححل  اسححتخدام البيانححات والمعلومححات المتكاملححة فححي توجيححه سياسححات وا 

 يحححححححححححرات المتالحقحححححححححححة داخليحححححححححححاق تحقيحححححححححححق أهحححححححححححدافها وتحححححححححححوفير المرونحححححححححححة الالزمحححححححححححة لالسحححححححححححتجابة للمتر

كما عرفها كاتحب آخحر علحى أنهحا العمليحة اإلداريحة القائمحة علحى اإلمكانحات  ,(2004)رضوان،وخارجياق 

المتميححزة لالنترنححت وشححبكات األعمححال فححي توجيححه وتخطححيط ورقابححة علححى المححوارد المتاحححة والجوهريححة 

ف اإلدارة اإللكترونية يما تقدم يمكن للباحث تعر وم, م(2004)نجم ،للشركة من اجل تحقيق أهدافها 

عنححححد تقححححديم خححححدماتها وممارسححححة  تاالتصححححاالعلححححى تكنولوجيححححا المعلومححححات و  المنظمححححة اعتمححححادأنهححححا ب

 أنشطتها وعملياتها اإلدارية وصوالق إلى فعالية أكثر وبأقل جهد ووقت.

 مقارنة بين المفهومين التقليدي واإللكتروني لإلدارة: 3.1.1.2
 (2004)غنيم، اإلدارة اإللكترونية من حيث:تختلف اإلدارة التقليدية عن 

 طبيعة الوسائل المستخدمة عند التعامل بين األطراف: .أ 

بحححين أطحححراف التعامحححل  تاالتصحححاالفحححاإلدارة التقليديحححة تعتمحححد علحححى الوسحححائل التقليديحححة إلجحححراء 
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 الشبكات اإللكترونية. استخدامفيها ب تاالتصاالالمختلفة, بينما اإلدارة اإللكترونية تتم 

 طبيعة العالقة بين أطراف التعامل: .ب 
فاإلدارة في ظل المفهوم التقليدي تكحون عالقاتهحا بحين أطحراف التعامحل مباشحرة, بينمحا اإلدارة 

ل معحاق محطراف, حيث توجد أطراف التعااألوجود العالقة المباشرة بين  اءفانتاإللكترونية تشير إلى 

 اإللكترونية. تاالتصاالعلى شبكات  الوقت نفسهوفي 

 طبيعة التفاعل بين أطراف التعامل: .ج 

تؤكحححد ممارسحححات المفهحححوم التقليحححدي لحححإلدارة أن التفاعحححل بحححين أطحححراف التعامحححل يتسحححم بحححالبطء 

التفاعل الجمعي أو  المتوازي بين  تحققالنسبي, بينما في اإلدارة اإللكترونية يتسم بالسرعة, كما ي

 اإللكترونية. تاالتصاالكات شب استخدامفرد ما و مجموعة ما من خالل 

 نوعية الوثائق المستخدمة في تنفيذ األعمال والمعامالت: .د 
تعتمحححد اإلدارة التقليديحححة بشحححكل أساسححححي علحححى الوثحححائق الورقيححححة, بينمحححا تحححتم ممارسححححات اإلدارة 

 أية وثائق رسمية. استخداماإللكترونية دون 

 مدإ إمكانية تنفيذ كل مكونات العملية: .ه 
أي مححححن وسححححائل  اسححححتخدامممارسححححات مفهححححوم اإلدارة التقليديححححة فححححي  توجححححد صححححعوبة فححححي ظححححل

مكونحححات العمليحححة, بينمحححا يمكحححن تحقيحححق ذلححح  فحححي ظحححل ممارسحححات الالتقليديحححة لتنفيحححذ كحححل  تاالتصحححاال

 مفهوم اإلدارة اإللكترونية.

 نطاق خدمة العمالء: .و 
األسحبوإل وذلح  توفر ممارسات المفهوم التقليدي لإلدارة وخدمات لألفراد لمدة خمسة أيام في 

وفقححاق لمواعيححد عمححل المنظمححات, بينمححا يسححتمر العمححل لمححدة سححبعة أيححام وعلححى مححدار األربعححة وعشححرين 

 ساعة يومياق في اإلدارة اإللكترونية.

 على اإلمكانيات المادية والبشرية: عتماداالمدإ  .ز 
والبشحرية مكانيحات الماديحة إلل اسحتراللتعتمد ممارسات المفهوم التقليحدي لحإلدارة علحى وجحود 
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 اسححححتخدامسححححترالل األمثححححل, بينمححححا تعتمححححد ممارسححححات مفهححححوم اإلدارة اإللكترونيححححة علححححى الالمتاحححححة ل

 .االفتراضيتكنولوجيا الواقع 

 التطورات التي مهدت لقيام اإلدارة اإللكترونية 2.1.2
إلدارة اإللكترونيححة وجعلتهححا مطلبححاق أساسححياق اوقححد حححدثت الكثيححر مححن التطححورات التححي مهححدت لقيححام 

يمكحن ألغلب المنظمات والحكومات في العالم, سواء في الدول النامية أو المتقدمة, ومن هحذا المنطلحق 

 (2004)رضوان، تنحصر التطورات الداعية لقيام إلدارة اإللكترونية في اآلتي:أن 

 بيقاته:الكبير في تقنيات الحاسب اآللي وتط التقدم 1.2.1.2
أد  التطححور فححي تقنيححة الحاسححب اآللححي الححذي بححدأت بداياتححه فححي منتصححف القححرن العشححرين وسححميت 

بأجيحححال الحاسحححب اآللحححي حيحححث كحححان الجيحححل األول محححن الحاسحححبات اآلليحححة فحححي بدايحححة الخمسحححينات والجيحححل 

بات فقحد كحان الثاني في بداية الستينات والجيحل الثالحث فحي بدايحة السحبعينات أمحا الجيحل الرابحع محن الحاسح

فححي الثمانينححات والححذي يتمتححع بسححعة تخزينيححة لترانزسححتور الواحححد حححوالي مائححة ألححف معلومححة, وجححاءت بعححد 

لجيل الخامس والتي تتمتحع بقحدرة تخزينيحة بلرحت مليحون معلومحة وسحرعة معالجحة البيانحات اذل  حاسبات 

 تفوق سرعة حاسبات الجيل الرابع مئات المرات وأصرر حجماق.

تطور السريع والهائل فحي تقنيحة الحاسحبات انعكحس علحى كثيحر محن التطبيقحات التحي إن هذا ال

لحححم تكحححن ميسحححرة محححن قبحححل مثحححل التعلحححيم والتحححدريب وتنميحححة المحححوارد البشحححرية وتصحححميم أنظمحححة الرواتحححب 

 .(1997)محمود، والفواتير وتقديم الخدمات الحكومية وغيرها 

 واإلنترنت: تاالتصاالفي شبكة  السريعالتقدم  2.2.1.2
إلححى تريححرات مهمححة فححي اإلدارة وخصوصححاق  تاالتصححااللقححد أدت التطححورات الكبيححرة فححي تقنيححة 

اإللكترونيحة أصحبحت تتحيح لحإلدارة كحل محا تحتاجحه  تاالتصحاالاإلدارة الحكومية, والتجارة العالمية ف

ائقحححة محححن معلومحححات سحححواء محححن داخحححل المنظمحححة أو خارجهحححا عبحححر دول العحححالم كافحححة بسحححرعة ودقحححة ف

 وبتكاليف زهيدة.
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واإلدارة  تاالتصحححااللحححنظم  اإلسحححتراتيجية( عحححززت محححن القحححدرات ITإذ أن تقنيحححة المعلومحححات )

 .(2004)الطعامنة وآخرون، فضالق عن تحقيق عدد من الفوائد منها 

 الفوائد الملموسة: .أ 
عححدد مححثالق )زيححادة  باإلمكانححات نفسححهاوهححي التححي تزيححد اإلنتاجيححة عححن طريححق زيححادة المخرجححات 

ت نتقحححاالالوثححائق التحححي يمكححن لمكتحححب الشححهر العقحححاري توثيقهحححا( أو تقليححل وقحححت وتكححاليف السحححفر واال

إلنجاز المعامالت وحذف األعمال الروتينية التي التهم في إنجحاز المعحامالت وأداء  ,تاالتصاالو 

 الخدمات, وبالتالي توفير العمالة وتقليل وسائط نقل وحفظ المعلومات.

 لملموسة:الفوائد غير ا .ب 
 ,بة القياس ولكنها موجحودة مثحل الرقابحة األفضحل علحى األعمحال والوقحتعقد تكون غير واضحة وص

حساسحهم بحالفخر والرضحا عحن العمحل,  والتحسين المستمر في ظروف العمل وأوضاإل ومعنويات العحاملين وا 

التقنيحة الجديحدة هحذه مع المحراجعين وسحائر المتعحاملين محع المنظمحة, ويطلحق الحبعض علحى  االحتكا وتقليل 

ة فححي بحححر هائححل مححن المعلومححات وهححو مححا ظححوالتححي تمكححن اإلدارة مححن المالح لالتصححاالت )التقنيححة الرقميححة(

 .(1999)الشربيني، اسب اآللي وليس اإلدارة الورقيةيقودنا سريعاق إلى اإلدارة عبر شاشة الح

 العولمة: .ج 
يتي, فلقد أسهمت التطورات السريعة السوف االتحاد انهياربدأ الحديث عن العولمة حتى قبل 

وشبكة اإلنترنت في جعل العالم قرية صريرة, وأصبح من الممكن  تاالتصاالفي مجال الحاسب و 

 ةخحر هما فحي أقصحى العحالم واألاححدإإتمام الصفقات التجارية بسرعة فائقة بين أثنين من المتعاملين 

 في الطرف اآلخر.

السححلع  انتقححالإليمححان بالتخصححص الححدولي وحريححة التجححارة بححين الححدول وحريححة االعولمححة تعنححى ف

وانبثقحت  وكأن العالم سوق واحدة تذوب فيه الحواجز والفحوارق ألخر والخدمات واألفكار من دولة 

عحن ذلحح  محا يعححرف بححوارات الشححراكة االوروبيححة لتحدليل الصححعاب فحي سححبيل العولمحة وحريححة التجححارة 
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ممحا اقتضححى األمحر توحيححد المقحاييس والمعححايير  ألخحر ال والخححدمات محن دولححة وانتقحال رؤوس األمحو 

 مل مع المؤسسات التي ال تخضع للمعايير الدولية لضمان توفر مسحتو افض التعر والمواصفات و 

 .(2002)جبر، معين ومحدد من المواصفات التي تتناسب وجمعي األسواق العالمية

لححذا يمكححن القححول أن العولمححة سححاعدت علححى دفححع المؤسسححات الحكوميححة وغيححر الحكوميححة إلححى 

 تاالتصاالالقصو  من التقنيات الحديثة المتمثلة في الحاسب اآللي واإلنترنت و  االستفادةمحاولة 

ة من أجل تحسين الجودة وزيادة اإلنتاجية وخفض التكاليف وهذا بدوره مهد لقيام اإلدارة اإللكتروني

 والحكومة اإللكترونية.

 صة:خنحو الخص واالتجا تزايد ش  الموارد  .د 
ثم التجربة السوفيتية بعد انهيحار النظحام االشحتراكي, واأللمانيحة بعحد قدمت التجربة البريطانية 

بححه للححدول التححي بححدأت التوجححه فححي التسححعينات نحححو الخصخصححة, وقححد   يحتححذتوحححد األلمححانيين مححثالق 

أتححاح هححذا التوجححه للمححواطن فححي الححدول الناميححة المقارنححة بححين السححلع والخححدمات التححي يقححدمها القطححاإل 

 الخاص وبين تل  التي تقدمها الحكومات والقطاإل العام.

يم الخدمات العامة من خالل على تقد لالتفاقونظراق للتكلفة العالية التي تتحملها الحكومات 

نحو التفكير باقتصاديات تقديم الخدمة من خالل التركيز على  اتجهتأجهزتها المختلفة والمعقدة, 

عنصري الجودة والكلفة, وعلى سبيل المثال فإن الواليات المتححدة األمريكيحة تحوفر الكثيحر بحالتحول 

 .(2002)جبر، لإلدارة والحكومة اإللكترونية

 قافة اإللكترونية:انتشار الث .ه 
هنححا  فجححوة بححين األجيححال واضحححة فححي مجححال الثقافححة اإللكترونيححة, فاألجيححال الجديححدة تتعامححل 

بسهولة مع الثقافة اإللكترونيحة ويقحول أححد الكتحاب "إن الححديث عحن الثقافحة اإللكترونيحة يتبسحط فحي 

ة" ولم يعد األمر يتطلب المصطلحات التي شاعت بين الشباب, والمتعلقة باإلنترنت والثقافة الرقمي

وسحائل  انتشحرتقد ن التعامل مع التقنية الرقمية, فشهادة جامعية متخصصة في الحاسب لكي يمك
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ومقاهي اإلنترنت وغيرها محن سحبل  ,عالم والقنوات الفضائية اإلعالميةالتعليم عن بعد ووسائل اإل

ل النامية تزايد لديهم الوعي عالمياق نقل الثقافة اإللكترونية, ولذل  فإن المواطنين في كثير من الدو 

وأصحبحوا أكثحر تطلعحاق نححو خححدمات أفضحل وأسحهل وأسحرإل وخصوصحاق بعححد سحهولة التنقحل بحين دولححة 

الفضحححححائية  االتصحححححالوأخحححححر  وسحححححهولة معرفحححححة محححححا يحححححدور فحححححي العحححححالم المتقحححححدم محححححن خحححححالل وسحححححائل 

 .(2002)العواملة، المتقدمة

فححي معظححم البيححوت, وهححو مححا أد  إلححى إضححفاء  وانتشححاره( PCولعححل ظهححور الحاسححب الشخصححي )

علححى مفهححوم الخححدمات العامححة والمعلومححات, والتححي يتعلححق جححزء مهححم منهححا بحححق كححل  يالطححابع الشخصحح

القحرار المؤسسحي الحكحومي وهحو محا عبحر عنحه  اتخحاذمواطن في الوصول إلى المعلومات ومعرفة آليات 

والحريحححة والمشحححاركة, وارتفحححاإل التوقعحححات  النفتحححاحاة ثقافححح وانتشحححارأححححد الكتحححاب بالديمقراطيحححة اإللكترونيحححة 

بما في ذل  ظهور رؤ  جديدة للقطاإل الحكومي فأصبح هنا  ميل كبير محن المحواطن فحي  الجتماعيةا

 .(2006)النمر وآخرون، الدول المتقدمة والنامية نحو اإلدارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية 

 أهداف اإلدارة اإللكترونية:3.1.2
اف هحي الثمحرة فحإن األهحد ,يحتم فحي بدايحة المشحروإل شحركة ةإذا كان تحقيق عوامل النجاح ألي

 .في نهاية المشروإل  الشركةفي  المسؤولونالتي يجنيها 

 .م(2007)سعد الدين،  ويمكن حصرها في اآلتي:

اختصحححار وقحححت تنفيحححذ المعحححامالت اإلداريحححة المختلفحححة, والدقحححة والوضحححوح فحححي العمليحححات اإلداريحححة  .أ 

 المختلفة داخل المنظمة.

تححححوفير البيانححححات والمعلومححححات للمسححححتفيدين بصححححورة فوريححححة وتجميححححع البيانححححات والمعلومححححات مححححن  .ب 

 القرار. اتخاذمصادرها األصلية بصورة موحدة, وتقليص معوقات 

بححححين إدارات المنظمححححة والمنظمححححات األخححححر , وزيححححادة التححححرابط بححححين  تاالتصححححاالتسححححهيل إجححححراء  .ج 
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 لعليا.العاملين واإلدارة ا

 اء دعم أكبر في مراقبتها.طعا  متابعة اإلدارات المختلفة للمنظمة وكأنها وحدة مركزية و  .د 

 الورق وبالتالي تجنب المعاناة المترتبة على عمليات حفظ وتخزين الوثائق. استخدامتقليل  .ه 

في دعم الثقافة التنظيمية لد  العاملين كافة وزيادة  تاالتصاالتوظيف تكنولوجيا المعلومات و  .و 

التكامل والترابط بين مختلف التقسيمات التنظيمية من أجل دعحم وبنحاء ثقافحة إيجابيحة للمنظمحة 

 لد  كافة العاملين. 

إلراء العالقة المباشرة بين طرفي المعاملحة أو التخفيحف منحه إلحى أقصحى ححد ممكحن ممحا يحؤدي  .ز 

 العالقات الشخصية والنفوذ في إنهاء المعامالت. إلى الحد من تأثير

 بمفهومها الجامد وتسهيل تقسيم العمل والتخصص به. البيروقراطيةالقضاء على  .ح 

 نجاز األعمال في الوقت المناسب والجودة المطلوبة.ا  خفض المصاريف أو التكاليف و  .ط 

 .(2008)كريم، تحسين الوضع التنافسي للمنظمة  .ي 

 أهمية اإلدارة اإللكترونية: 4.1.2
عصححب حيححاة المجتمعححات المدنيححة الحديثححة التححي كانححت مسححيرة حياتهححا اليوميححة  تعححد اإلدارة اإللكترونيححة

سححبيل تجححاوز  فيةخطححوات الفتحح أن تخطححوااسححتطاعت فححي ظححل إداراتهححا التقليديححة حتححى  ةتواجححه أزمححات خانقحح

فحي بدايحة الطريحق الحذي يتسحابق اآلخحرون  اخحر  تحبحو هذه األزمات بفعل التقنيحة, بينمحا ال تحزال مجتمعحات أ

حيحاة  عتحر ار إلى اإلدارة اإللكترونية على أنها بديل عصري يواكب التطور الذي ظفي مراحله النهائية وين

اإلنسححان علححى سححطح األرض, ويلححي مطالبححه اإلداريححة, ويرضححى طموحححه فححي الحصححول علححى قححدرات أعلححى 

 .(م2009)الحسن، الهيوأيسر في إدارة شؤون حياته وتفاص

 (2008)آل دحوان،  :اآلتيةويمكن حصر أهمية اإلدارة اإللكترونية في الجوانب 

 :للشركاتأهمية اإلدارة اإللكترونية بالنسبة  1.4.1.2
 :اآلتيةفي النقاط  للشركاتيمكن حصر أهمية اإلدارة اإللكترونية بالنسبة 
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انخفاض تكاليف اإلنتاج وزيادة ربحية المنظمة, حيث تؤدي اإللكترونية إلى تخفيض تكحاليف  .أ 

شحكل المنظمحات محن  الخحتالفالمباني واألجهحزة ورواتحب العحاملين واإلجحراءات اإلداريحة نتيجحة 

 التقليدي إلى اإللكتروني.

كترونيحة المنظمحة محن تساإل نطاق األسواق التي تتعامل فيها المنظمة, حيث تمكن اإلدارة اإللا .ب 

دخححول أسححواق جديححدة, سححواء علححى مسححتو  األسححواق المحليححة أو العالميححة نتيجححة إزالححة الحححواجز 

 اإللكترونية. تاالتصاالالجررافية التي توفرها شبكات 

توجيححه اإلنتححاج وفقححاق لرغبححات المسححتهلكين بنححاء علححى مححا تححوفره اإلدارة اإللكترونيححة مححن معلومححات  .ج 

 ورغباتهم. مهاحتياجاتدقيقة عن 

تحسححين وزيححادة القححدرة التنافسححية للمنظمححة مححن خححالل مححا تححوفره اإلدارة اإللكترونيححة للمنظمححة مححن  .د 

فرصة التواجد عن قرب في األسواق ومعرفة نحوإل وشحكل المنحتج المسحتهدف محن قبحل العمحالء, 

 والعمل على إشباإل رغباتهم من خالل تحسين جودة المنتج.

السحلبية, وآثارهالورق بحعلى التعامل  عتماداالتساهم اإلدارة اإللكترونية في التخفيف والحد من  .ه 

والتححي مححن أبرزهححا تبديححد الجهححد والوقححت وزيححادة التكححاليف وصححعوبة البحححث عححن المعلومححة عنححد 

 الحاسب اآللي وتطبيقاته المختلفة. استخدامالحاجة لها من خالل 

 ترونية على المستوإ القومي:أهمية اإلدارة اإللك 2.4.1.2
 :اآلتيةيمكن حصر أهمية اإلدارة اإللكترونية على المستو  القومي في النقاط 

تسححاعد اإلدارة اإللكترونيححة علححى تحسححين الخححدمات الحكوميححة والعمححل علححى تبسححيط وتسححهيل اإلجححراءات  .أ 

 .والمستثمر ونماذج العمل والخدمات المقدمة للمواطن, وتحقيق الشفافية والوضوح للمواطن

فححححي المجححححال التقنححححي مححححن خححححالل إنشححححاء وتشححححريل  االسححححتثمارتتححححيح اإلدارة اإللكترونيححححة تشححححجيع  .ب 

صناعات محلية تعمل في مجاالت تكنولوجيا المعلومات, وهحذا محن شحأنه أن يسحهم فحي إيجحاد 

 الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
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العقبحححات التحححي تعتحححرض حركحححة الصحححادرات فحححي تسحححاهم اإلدارة اإللكترونيحححة فحححي ححححل الكثيحححر محححن  .ج 

الدولححة, خاصححة فيمححا يتعلححق بسححهولة وسححرعة النفححاذ لألسححواق العالميححة, فححي ظححل التنححافس الشححديد 

 وتحديات السوق العالمية التي تفرضها منظمة التجارة العالمية وحرية التجارة.

مححن األسححواق دعححم جانححب الححواردات مححن خححالل تحقيححق الشححفافية فححي الحصححول علححى المنتجححات  .د 

 .العالمية بأقل األسعار, بعيداق عن الوسطاء

 عناصر اإلدارة اإللكترونية: 5.1.2
 .(2010)عبدالكريم، :هيثالثة مكونات أساسية على تشمل عناصر اإلدارة اإللكترونية 

 (:Hard Ware) الحاسوب عتاد 1.5.1.2
 ويضم المكونات المادية للحاسوب, ومختلف نظمه وملحقاته.

 (:Software) البرمجيات 2.5.1.2
( ونظححححححم إدارة الشححححححبكة, الجححححححداول Operatingتشححححححمل بححححححرامج النظححححححام مثححححححل نظححححححم التشححححححريل )

اإللكترونيححة, أدوات تححدقيق البرمجححة, كمححا تضححم بححرامج التطبيقححات, مثححل بححرامج البريححد اإللكترونححي, 

مختلف الشحبكات )اإلنترنحت, مج التجارة, قواعد البيانات, وبرامج إدارة المشروعات, إضافة إلى ابر 

 االكسترانت, اإلنترانت(.

 صناع المعرفة: 3.5.1.2
محال الفكحري والمحديرون الرأس  محنكحل فحي ( Digital Leadershipsإذ تمثحل القيحادة الرقميحة )

خحل ان في محاولة خلق ثقافة معرفيحة جديحدة دموالمحللون للموارد المعرفية فدور صناإل المعرفة يك

وترقية أساليب العمل اإلداري وفق ما يتمتعحون  ,ونية عن طريق تريير طرق التفكيراإلدارة اإللكتر 

 من خبرات ومعارف في مجال المعلوماتية. هب

ويجححب التأكيححد علححى ضححرورة وجححود عنصححر التكامححل أثنححاء التأسححيس الفعلححي لنمححوذج اإلدارة 

سححيلة تتحححد مححن خاللهححا اإللكترونيححة, عححن طريححق إعطححاء األولويححة لتكامححل العمليححات, التححي تمثححل و 
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عمل وهذا بهدف تجزئة المصالح مما يسمح للمستخدمين بالتوجه نحو المعلومات ومناهج الأنظمة 

 شبا  واحد.

 
 عناصر اإلدارة اإللكترونية (1.2شكل )

 (29،ص2010)عاشور ،  :المصدر
 وظائف اإلدارة اإللكترونية: 6.1.2

ر مضحححمون يحححالتقنيحححات الحديثحححة فحححي العمحححل اإلداري سحححاهم بشحححكل كبيحححر فحححي تري اسحححتخدامإن 

القححرارات, فلححم تعححد  واتخححاذرقابححة و وظححائف العمليححة اإلداريححة التقليديححة مححن تخطححيط وتنظححيم وتوجيححه ال

 وظيفة التخطيط نشاطاق رسمياق روتينياق يسبق التنفيذ ويتم تنفيذه من األعلى إلى األسفل.

 ن خالل اآلتي:ويمكن إيضاح ذل  م

 اإللكتروني: التخطيط 1.6.1.2
يعرف التخطيط اإللكتروني بأنه عملية ديناميكية في اتجاه األهداف الواسعة والمرنة واآلنية 

قابلة للتجديد والتطوير المستمر خالفاق للتخطيط التقليدي الذي يحدد األهداف من الو  وقصيرة األمد

علحححى كفحححاءة  ذا تحححأثير سحححلبيف ر األهحححدايحححوعحححادة محححا يكحححون تري ,أجحححل تنفيحححذها فحححي السحححنة القادمحححة

 .(2009)المدهون،  التخطيط

 :اآلتيةحيث يختلف التخطيط اإللكتروني على التخطيط التقليدي في الجوانب 

األهححداف الواسححعة والمرنححة واآلنيححة  اتجححاهة فححي كيححإن التخطححيط اإللكترونححي يمثححل عمليححة دينامي .أ 
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 جديد والتطوير المستمر والمتواصل.وقصيرة األمد والقابلة للت

 إنه عملية مستمرة بفضل المعلومات الرقمية دائمة التدفق. .ب 

جميححع العحححاملين يمكحححنهم فأنححه يتجحححاوز فكحححرة تقسححيم العمحححل التقليديحححة بححين اإلدارة وأعمحححال التنفيحححذ  .ج 

أي أن التخطحححيط التقليحححدي هحححو  ,المسحححاهمة فحححي التخطحححيط اإللكترونحححي فحححي كحححل مكحححان وزمحححان

التخطححححيط اإللكترونححححي هححححو تخطححححيط  بينمححححاأعلححححى إلححححى أسححححفل مححححن أسححححي أو عمححححودي تخطححححيط ر 

 .(2010)عبدالكريم، مصفوفي أو أفقي 

المخحححاطرة فحححي العمحححل تحححأتي محححن تجحححاوز الخطحححط التقليديحححة, أمحححا فحححي التخطحححيط اإللكترونحححي فحححإن  .د 

ذات طححة اإللكترونيححة المخححاطرة تححأتي مححن عححدم القححدرة علححى العمححل خححارج الخطححة ولهححذا فححإن الخ

 .(2008)العريشي، مرونة عالية

 كتروني.لبين التخطيط التقليدي والتخطيط اإل ةيوضح أحد أوجه المقارن اآلتيوالشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوجه المقارنة بين التخطيط التقليدي والتخطيط اإللكتروني (2.2شكل )
 .(238، ص 2004نجم،  )المصدر
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محن أجحل  ة الطويلة والمتوسحطة والقصحير حيث أنه في التخطيط التقليدي, يتم وضع الخطط 

ومحن ثحم تححدد الوسحائل وتخصحص المحوارد محن أجحل  ,المحافظة على إطالحة عمحر المنظمحة ونموهحا

 تنفيذ تل  الخطة, وكان هذا أساسياق في مجال التخطيط.

 اإللكتروني: التنظيم 2.6.1.2
والمهححام والعالقححات  لتوزيححع السححلطة االفتراضححييعححرف التنظححيم اإللكترونححي علححى أنححه اإلطححار 

بححين ة األفقيححة الححذي يحقححق التنسححيق اآللححي فححي كححل مكححان مححن أجححل إنجححاز الهححدف المشححتر  يالشححبك

دارة  أطححراف التنظحححيم, فهحححو يعتمحححد علحححى البريححد اإللكترونحححي وقاعحححدة ومسحححتودإل البيانحححات المشحححتركة وا 

دارة العالقححات الزبونيححة  المتعلقححة بححالزائرين عالقححات العححاملين علححى أسححاس شححبكي داخححل المنظمححة وا 

 .(2009)أحمد، إلكترونياق 

يححر جححدري فححي مكونححات يوممححا ال شحح  فيححه عنححد التحححول إلححى النظححام اإللكترونححي سححيحدث تر

عححدة عناصححر تححدخل  التنظححيم بصححفته يعطححي المنظمححة شخصححيتها وميزتهححا اإلداريححة لححذا فححإن هنححا 

 لكترونية ومنها ما يلي:ضمن هذه الوظيفة ستتأثر بالجانب التقني لتطبيقات اإلدارة اإل

ر يححبححل سححيكون هنححا  تري علححى وضححعه الحححاليالتصححميم التنظيمححي أو هيكححل المنظمححة لححن يبقححى  .أ 

فححي بنائححه وتصححميمه وفححق متطلبححات الوضححع الجديححد الححذي يعتمححد فيححه علححى التبححادل المعلومححاتي 

 لمستويات اإلدارية في المنظمة.كالوهذه التريرات ستطال  ,اإللكتروني

فسحيكون هنحا  والدة  إعحادة الهيكلحةر وفحق نظريحة يللتري أيضاق  تعرضتاألفقية للمنظمة سالتقسيمات  .ب 

 .لبعض الوحدات اإلدارية وقد يكون هنا  تفتيت أو دمج لوحدات إدارية أخر  واندثارجديدة, 

حجم الوظائف في التقسيمات التنظيمية ذات الطابع التقليدي الورقي سينقص أو سيتوسحع فحي  .ج 

 ذات البعد التقني المعلوماتي. جانب الوظائف

لفيححه عناصححر ال ل شححكل المنظمححة التصححوري والححذي تدخللتنظححيم الححذي يمثحح االفتراضححيزيححادة الحجححم  .د 

 توفر وسائل أداء العمل عن بعد.لترتبط بالعنصر المكاني والزماني للمنظمة نتيجة 
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من خالل العمل فحي  تقليل حدة المركزية والبيروقراطية في األعمال نتيجة تعدد مراكز السلطة .ه 

 .(2008)العريشي، عملوحدات مستقلة وفرق 

 (2010)عاشور، اإللكترونية: القيادة 3.6.1.2
ير في بيئحة األعمحال اإللكترونيحة, والتححول محن المفحاهيم اإلداريحة إلحى إححداث نقلحة يأد  التر

 :اآلتيةإلى نمط القيادة اإللكترونية والتي تنقسم إلى األنواإل  نتقالاالنوعية كان من نتائجها 

 القيادة التقنية العملية: .أ 

اإلنترنحت, وتتسحم بزيحادة  المعلومحات تكنولوجيحا اسحتخدامترتكز في نشاطاتها على  التيهي و 

تححوفير المعلومححات وتحسححين جودتهححا, إضححافة إلححى سححرعة الحصححول عليهححا وهححي التححي تعححرف بقيححادة 

قدرة على تحسين مختلف أبعاد  امتال كن القائد اإللكتروني من م  بالثقة والبرمجيات, وت  اإلحساس 

التطور التقني في األجهزة والبرمجيات والشبكات كما أنها تجعل القائد اإللكترونحي يتصحف بسحرعة 

 القرارات. واتخاذوالمبادرة  االستجابةو الحركة 

 القيادة البشرية: .ب 
المعرفححي وحسححن  ي يتمتححع بصححفات القيححادة الحرفيححة والرصححيدويقصححد بهححا تححوفر الشححخص الححذ

وتتسححم القيححادة الناعمححة بالقححدرة  ,لمطححالبهم االسححتجابةسححرعة  عححنالتعامححل مححع الزبححائن الححذين يبحثححون 

العاليحححة علحححى إدارة المنافسحححة, والوصحححول إلحححى السحححوق, وبحححالتركيز علحححى عنصحححر التجديحححد فحححي تحححوفير 

 الخدمات للمتعاملين.

 الذاتية:القيادة  .ج 
ترتكححز القيححادة الذاتيححة علححى جملححة مححن المواصححفات يجححب أن يتصححف بهححا القائححد ضححمن إدارة 

األعمححال عبححر اإلنترنححت, وهححو مححا يجعححل قيححادة الححذات تتصححف بالقححدرة علححى تحفيححز الححنفس والتركيححز 

ات ة إضافة إلى المهارة العالية ومرونة التكيف مع مسحتجدر على إنجاز المهمات والرغبة في المباد

 البيئة المتريرة.
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 :اإللكترونيةالرقابة  4.6.1.2
بيتهححا بعحححد وهححذا مححا يظهححر واضحححاق فححي ترات   ,اضححيتتسححم الرقابححة التقليديححة بأنهححا رقابححة موجهححة للم

بحين محا هحو مخطحط ومحا هحو فعلحي بعحد أن يحتم إنجحاز  االنححرافالتخطيط والتنظيم, حيحث يحتم تصححيح 

علححى نظححام التقححارير القائمححة  اق كليحح اق اعتمححادقابححة يعتمححد إل مححن الر مححا هححو فعلححي, وذلحح  نتيجححة ألن هححذا النححو 

أمحا الرقابحة اإللكترونيحة فهحي تسحمح بالرقابحة اآلنيحة  ,ع البيانحات والمعلومحات محن جهحات متعحددةمحعلى ج

أو الفورية من خالل شبكة المؤسسحة أو الشحبكة الداخليحة, ممحا يعطيهحا ميحزة تقلحيص الفجحوة الزمنيحة بحين 

 باالسححتمراريةأو الخطححأ وعمليححة تصحححيحه, كمححا تتصححف الرقابححة اإللكترونيححة  اكتشححاف االنحححرافعمليححة 

 .(2006)الصافي، أوالق بأول االنحرافاتوالتجديد وكشف 

 

 

 

 االختالف بين الرقابة التقليدية والرقابة اإللكترونية (3.2شكل )
 (.275، ص2004نجم ،  :)المصدر

 اإللكترونية:مميزات اإلدارة 7.1.2
 .(2009)الحسن، :كما يليالمنظمات  مميزات اإلدارة اإللكترونية في استعراضويمكن 

 
 ال      ال  ابة ال     ية

 ال      ال  ابة
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 والوضوح: السرعة 1.7.1.2

إن كثيححححراق مححححن المعوقححححات اإلداريححححة والعقبححححات التححححي ترسححححخت وبقيححححت لسححححنوات علححححى حححححواجز 

 رة اإللكترونية.البيروقراطية, يمكن أن تتالشى وتصبح ماضياق بفعل التحول إلى أسلوب اإلدا

 بالزمان والمكان: التقيدعدم  2.7.1.2

فححححي مختلححححف التقسححححيمات  وانتشححححارها تطبيقهححححامححححن مميححححزات اإلدارة اإللكترونيححححة, إذا مححححا تححححم 

عحادة بحزمن معحين,  غير مقيحدةمراجعتها طوال ساعات اليوم فهي و  إتاحتهاالتنظيمية إنه باإلمكان 

 .ما تكون متاحة على الموقع

 بها: االحتفاظال  المعلوماتإدارة  3.7.1.2
اإلدارة اإللكترونيححة علححى ممارسححات األفححراد مححن موظفيهححا وجهححدهم اليححدوي فححي إدارة  تعتمححدال 

معامالتهححا بقححدر مححا تقححوم علححى إدارة المعلومححات التححي تحححتفظ بهححا فححي دوائرهححا حسححب بححرامج معينححة, 

وتبسحيطها لحه بدرجحة أشحبه  شاشحاتها ومن ضمن تل  البرامج ما يتيح للمراجع إنجاز معامالته عبر

أرشححيف اإلدارة,  أرفححرفبهححا وتكديسححها علححى  االحتفححاظات ولححيس بالتعليميححة, كمححا تهححتم بححإدارة الملفحح

وهذا ال يعني أن اإلدارة اإللكترونية ال تحتفظ بالبيانات والمعلومات, بل تضمن لها وسائل الحفحظ 

 .وسهولة الحصول عليها عند الحاجة اآلمنة

 :المرونة 4.7.1.2
 االسححححتجابةيمكنهحححا بفعححححل التقنيحححة وبفعحححل إمكاناتهحححا  حيحححث أن اإلدارة اإللكترونيحححة إدارة مرنحححة

ممحا يعحين اإلدارة علحى تقحديم كثيحر محن الخحدمات التحي لحم تكحن  ,السريعة لألححداث والتجحاوب معهحا

 متاحة أبداق في اإلدارات التقليدية.

 :األمنية الرقابة 5.7.1.2
اإلدارة اإللكترونيححة أيضححاق أنححه أصححبح بإمكانهححا أن تتححابع أعمالهححا المختلفححة عبححر مححن مميححزات 

الشاشحححات والكحححاميرات الرقميحححة التحححي فحححي وسحححع اإلدارة اإللكترونيحححة أن تسحححلطها علحححى كحححل بقعحححة محححن 

 مواقعها اإلدارية, وكذل  على منافذها وأجهزتها التي يتعامل معها الجمهور.
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 :والخصوصيةالسرية  6.7.1.2
يضاق من مميزات اإلدارة اإللكترونية السرية والخصوصية للمعلومات المهمة بما تملكه تل  أ

وعحححححدم إتاحتهحححححا إال لحححححذو   ,اإلدارة مححححن بحححححرامج تمكنهحححححا محححححن حجحححححب المعلومححححات والبيانحححححات المهمحححححة

 الصالحية الذين يملكون كلمة المرور للنفاذ إلى تل  المعلومات.

 الشركات:كترونية في تطبيق اإلدارة اإللالمبحث الثاني 
 مقدمة: 1.2.2

لقد شهد العقد األخير من القرن العشرين وبديات القرن الحادي والعشرين تقدماق هائالق فحي مجحال 

خاصة وما زال ينمو حتى يومنا هذا, ويتسحارإل بخطحى واسحعة بالتكنولوجيا عامة وتكنولوجيا المعلومات 

المجححاالت إلححى أن يصححبح التريححر اإلداري أهححم سححمات وسححريعة, ولقححد أد  هححذا التقححدم المححذهل فححي كافححة 

ألنه أصبح ضرورة حتمية, وقحد كحان  ,ةلياالوقت الحاضر والذي ينبري التعامل معه وتوظيفه بكفاءة ع

للمسححتجدات مححن حححولهم حتححى يسححتطيع المححدير  االسححتجابةذلحح  بمثابححة تنبيححه لمححديري المنظمححات بأهميححة 

 انتقلحححتفقحححد  ترييحححرهحححا والتعامحححل معهحححا بإيجابيحححة, ونتيجحححة لهحححذا التفهحححم بيئحححة الترييحححر ومحححن تحححم حسحححن إدارت

 اسححتخداماألعمححال اإلداريححة مسححتفيدة مححن تقنيححة المعلومححات اإلداريححة ومححن األسححاليب اليدويححة التقليديححة إلححى 

اإلدارة اإللكترونية التي تعحد محن الركحائز األساسحية لتطحوير الحدول فحي شحتى المجحاالت لمحا لهحا محن دور 

 ,وتقحححديم خحححدمات تتجحححاوز توقعحححات المسحححتفيدين ,زيحححادة اإلنتاجيحححة وتسحححهيل إجحححراءات العمحححل إيجحححابي فحححي

 .(2006)غنيم، وزيادة فاعلية القرارات 

 :الشركاتدواعي التحول إلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في  2.2.2

ات أن تواكحب تلح  التطحورات والتقنيح ,كأححد مجحاالت اإلدارة الشركاتأصبح لزاماق على إدارة 

ولكححي يححتم ذلحح  البححد مححن تحويححل  ,القصححو  منهححا االسححتفادةدارة وأن تسححتفيد التححي شححملت مجححال اإل

األعمحال اليدويححة التقليديححة التحي تعتمححد علححى المعحامالت الورقيححة التححي يحتم تححداولها يححدوياق واإلجححراءات 

كلححي علححى تكنولوجيححا المعلومححات كعنصححر أساسححي فححي  اعتمححادتعتمححد  الروتينيححة إلححى إدارة إلكترونيححة
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إنجحححححاز أعمالهحححححا, وتسحححححتخدم التقنيحححححات الحديثحححححة فحححححي عمليحححححات تحححححداول وأرشحححححفة وتحححححأمين المعحححححامالت 

األمثحل للطاقحات البشحرية وذلح  بتطحوير وتبسحيط خطحوات  سحتخداماالواإلجراءات اإلداريحة محن أجحل 

ووثحائق إلحى أقحل ححد  ت الورقيحة محن ملفحاتالعمل اإلداري بالمنظمة وخفحض معحدل تحداول المعحامال

مثل عبئاق سواء في أرشفتها أو توفير أماكن ألرشفتها أو في البحث عنها واستعادتها ممكن والتي ت

بححالطرق اليدويححة ومححا تحتويححه مححن معلومححات متكححررة ونسححز متعححددة منهححا مخزنححة فححي أمححاكن مختلفححة 

الدقححة و والسححرعة  ط اإلجححراءات وتقليححل الكلفححةوال شحح  أن هححذا يححنعكس إيجابححاق علححى تبسححي ,وغيححر ذلحح 

منظماتنححا مححن أداء عملهححا بشححكل أفضححل  ةجححاز, كمححا أن تبنححي مثححل هححذا النمححوذج يمكححن إدار نفححي اإل

 .(2003)المسعود، 

النقحححاط  الشحححركات إلحححىويمكحححن إجمحححال دواعحححي التححححول نححححو تطبيحححق اإلدارة اإللكترونيحححة فحححي 

 : آلتيةا

 (2011)الحسنات، ، وتمثل في اآلتي:شركةالخارجية للأسباب تتعلق بالبيئة  1.2.2.2
 ترابط المجتمعات اإلنسانية في ظل توجهات العولمة: .أ 

والتححححرابط والتكامححححل بححححين المجتمعححححات  االنفتححححاحالتوجهححححات العالميححححة المتزايححححدة نحححححو  أسححححهمت

وهححي عبححارة عححن جعححل العححالم قريححة  ,اإلنسححانية المختلفححة فححي نشححوء مححا يعححرف اليححوم بظححاهرة العولمححة

 جتماعيحححةواححححدة مترابطحححة عحححن طريحححق شحححبكات عالميحححة موححححدة فحححي جميحححع المجحححاالت السياسحححية واال

 واإلدارية ويمكن أن نوجز الخدمات التي تقدمها العولمة فيما يأتي: االقتصاديةو 

زالحححة  الخحححدمات واألفكحححار محححن دولحححة ألخحححر  انتقحححالحريحححة تبحححادل الخبحححرات بحححين الحححدول وحريحححة  .1 وا 

 .الحواجز فيما بينها وتدليل الصعاب في سبيل العولمة وحرية انتقال األفراد

والمواصفات العالميحة للخحدمات فحال يمكحن الححديث عحن العولمحة وحريحة التبحادل  المعاييرتوحيد  .2

 في ظل خالفات عالمية واسعة المد .
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 تسارع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي: .ب 

التكنولوجيا إلى ظهور مزايا لم تكن موجودة مسبقاق في كيفية التعحامالت أدت الثورة العلمية و 

اإللكترونية وخصوصاق في مجال تقنية الحاسب اآللي, حيث تطورت هذه التقنية تطوراق سريعاق منحذ 

بحيحث أن كحل جيحل متعاقبحة,  شحكل أجيحال متعاقبحة ومراححلمنتصف القرن العشحرين فظهحرت علحى 

فححي الجيحححل الححذي يسحححبقه, إن هححذا التطحححور الهائحححل ات لححم تكحححن موجحححودة مواصحححف مححن األجيحححال يتميححز

والسريع انعكس على كثير من التطبيقات واألعمال اإلدارية, كما يؤكد ذل  التطحور السحريع لتقنيحة 

الحاسححب اآللححي الححذي انعكححس علححى نظريححات اإلدارة فأصححبحت تحلححل الكثيححر مححن القححرارات المبرمجححة 

 مكان اإلنسان.

 كيف معها:متطلبات البيئة المحيطة والت  ل االستجابة .ج 

والمعلومححات وتطبيححق مفهححوم وأسححاليب اإلدارة اإللكترونيححة فححي  االتصححالوسححائل  انتشححارأد  

 بحدالق محن بقائهحا معزولحةاألخحر   لحدول, إلى فرض تطبيق هذه التقنية فحي مختلحف االدولكثير من 

عن بقية العالم, ألننا نعي  في عصر السرعة والتنافس الحر في العالم من حيث تقحديم الخحدمات 

 والسلع المطلوبة بناء على معايير السهولة والفعالية والكفاية النوعية والكمية المالئمة.

 :في التوقعات تغييروالالتحوالت الديمقراطية  .د 

فححي البنححاء المجتمعححي  االنفتححاححركححة التحححرر العالميححة التححي تطالححب بمزيححد مححن  أسححهمتقححد 

 اق ارتفاعحعلحى وجحه خحاص, وقحد رافحق تلح  التريحرات  جتماعيحةعموماق وطبيعة األنظمة السياسية واال

, بما في ذل  نشوء رؤ  جديدة للقطاإل العحام بكافحة أبعحاده المجتمعيةفي مستو  الوعي والتوقعات 

الحححرؤ  ضحححرورة تحسحححين أداء القطحححاإل العحححام وتفعيحححل الرقابحححة علحححى أعمحححال الحكومحححة  ومحححن بحححين تلححح 

الشحححفافية والمسحححاءلة وغيرهحححا, لحححذا تمثحححل اإلدارة اإللكترونيحححة فرصحححة متميحححزة لالرتقحححاء  أوترسحححيز مبحححد

 .والخاص باألداء في القطاإل العام
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 انتشار الثقافة اإللكترونية: .ه 

د ووسححححائل اإلعححححالم والقنححححوات الفضححححائية فيححححه وسححححائل التعلححححيم عححححن بعحححح انتشححححرتفححححي عصححححر 

محع التقنيحة الرقميحة حيحث  التعامحلأصبح من السهولة والهواتف الذكية اإلعالمية ومقاهي اإلنترنت 

عامحححل محححع تلححح  التقنيحححة علحححى شحححهادة جامعيحححة متخصصحححة فحححي تلحححم يعحححد األمحححر يتطلحححب حصحححول الم

الحاسححب اآللححي وبالتححالي أصححبح هنححا  ميححل كبيححر مححن المححواطنين فححي الححدول المتقدمححة والناميححة نحححو 

 اإلدارة اإللكترونية. 

 .(2002، شحاته)وتتمثل في: شركةأسباب تتعلق بالبيئة الداخلية لل 2.2.2.2
 ا على زيادة تكلفة األعمال.اإلجراءات والعمليات المعقدة وأثره .أ 

 القرارات والتوصيات الفورية والتي من شأنها إحداث ضعف التوازن في التطبيق. .ب 

 .  صعوبة الوقوف على معدالت قياس األداء العجز في توحيد البيانات على مستو  المنظمات .ج 

 صعوبة توفر البيانات المتداولة للعاملين في المنظمة الواحدة. .د 

 ق اإلدارة اإللكترونية:مجاالت تطبي 3.2.2
, اختالفهحاأصبحت اإلدارة اإللكترونية تطبق فحي العديحد محن المجحاالت فحي المنظمحات علحى 

كما أن تأثير تكنولوجيا المعلومات على المنظمات والمجتمعات يزداد بتطور التكنولوجيا وانتشارها 

النشححاطات, كمححا أن تكنولوجيححا والتححرابط بححين اإلنسححان واآللححة ينمححو بسححرعة ليشححمل معظححم فالتعححاون 

المعلومححات غيححرت كححل شححيء فححي حيححاة اإلنسححان حتححى أصححبح مححن غيححر الممكححن تصححور وجححود أي 

نشححاط وظيفححي إنسححاني أو أي عمححل جمححاعي مححنظم مححن دون وجححود أدوات وتقنيححات الحاسححوب, كمححا 

لقحححدرات نهجحححاق أو طريقحححاق يوصحححل إلحححى مجحححاالت ناشحححئة وحديثحححة ل تاالتصحححاالتعحححد تقنيحححة المعلومحححات و 

ال يتجححححزأ مححححن السياسححححات  اق واإلبححححداعات التقنيححححة, ففححححي وقتنححححا الحححححالي تعتبححححر تقنيححححة المعلومححححات جححححزء

 .(2008السليطي، السالمي ،)والثقافية  جتماعيةواال االقتصادية
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وذل   استثناءلذا يمكن القول أنه يمكن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كافة المنظمات ودون 

ة اإلدارية التي تحكم تعامالت تل  المنظمات والخحدمات التحي تقحدمها علحى بعد وضع كافة األنظم

شبكة محلية أو شبكة اإلنترنت على موقع موحد وذل  بوضعها على قواعد بيانات مترابطة تسهل 

, اختصاصحاتهاعملية تنفيذ المعامالت بشكل إلكتروني ومترابط بحين إدارات المنظمحة الواححدة وفحق 

 ت التي يمكن تطبيق اإلدارة اإللكترونية فيها:ومن أهم تل  المجاال

 مجال األعمال اإلدارية: 1.3.2.2

حفحظ الصحور والوثحائق اإللكترونيحة و واألنظمة والتعليمحات إلكترونيحاق,  تبادل الوثائق والمعلومات .أ 

 في األرشيف اإللكتروني.

اإلداريحة محن صحادر ووارد المعحامالت وتصحويرها رقميحاق بشحكل  تاالتصاالتسجيل كافة أعمال  .ب 

 منظم ومفهرس ومبوب.

 مجال األعمال المالية: 2.3.2.2

جراء كافة و ات مرتبطة بشبكة أو موقع المنظمة, وضع نظام األعمال المالية على قاعدة بيان .أ  ا 

 المعامالت المالية من توثيق وتعاقد وصرف وغيره عن طريق الشبكة.

عحححدادها ومناقشحححتها إلكترونيحححاق, و للميزانيححح التخطحححيط .ب  عمحححل الحصحححر واالرتبحححاط علحححى الميزانيحححة ة وا 

 إلكترونياق.

 مجال األعمال المرتبطة بالموارد البشرية والقوإ العاملة: 3.3.2.2
القحححو  العاملحححة علحححى مختلحححف وظائفهحححا وتمكيحححنهم محححن الرجحححوإل واالطحححالإل علحححى بيانحححاتهم إدارة 

إلكترونياق مثل اإلعالن عن الوظائف, االختيار, التعيين, واإلجازات,  وتنفيذ األعمال الخاصة بهم

 .و الترشيح للتدريب والتأهيل الترقيات, المكافآت, الفصل, وغيرها

 مجال أعمال المشتريات والتمويل: 4.3.2.2

 اإلعالن عن المناقصات والمشاريع.من المستلزمات و  الشركة احتياجاتتحديد  .أ 
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زون خحححححمراقبحححححة الموالتوزيحححححع وفحححححق االحتيحححححاج واألهميحححححة و  والحححححتحكم فيهحححححا ةالمتاحححححح إدارة المحححححوارد .ب 

 والحصول على بيانات بصفة فورية ودائمة.

 مجال المؤتمرات اإللكترونية: 5.3.2.2
 المجتمعين من مقارهم. انتقالعن بعد محلياق ودولياق دون  االجتماعاتحيث تعقد 

 اإللكترونية: الرقابةمجال  6.3.2.2
المراقبة والمتابعة عحن بعحد واكتشحاف األخطحاء وقحت التنفيحذ وهحذا محا يحوفر التوجيحه حيث تتم 

 .(2006)القحطاني، أو المعالجة الفورية لألخطاء

 متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية: 4.2.2
إن اإلدارة اإللكترونيحححة تقحححدم خحححدماتها للعحححاملين بهحححا وكافحححة المتعحححاملين معهحححا عبحححر موقعهحححا علحححى 

شبكة المعلومات العالمية وتقدم لهحم كحل محا يحتحاجون إليحه محن خحدمات ومعلومحات وتسحهيالت وهحم فحي 

منحححازلهم أو فحححي مكحححانهم لحححيس ذلححح  فحسحححب بحححل وهحححم فحححي أي قطحححر محححن أقطحححار العحححالم وشحححأنها شحححأن أي 

هححدف يمكححن الوصححول إليححه, البححد مححن تححوفير وتهيئححة العديححد مححن المتطلبححات أي روإل يمكححن إقامتححه أو مشحح

 .لتطبيق هذا المشروإل, حيث تحتاج لجعل تطبيقاتها على أرض الواقع توفير متطلباتها األساسية

إن اإلدارة اإللكترونيحححححة تمثحححححل تححححححوالق شحححححامالق فحححححي المفحححححاهيم والنظريحححححات واألسحححححاليب والممارسحححححات 

والهياكل والتشريعات التي تقوم عليها اإلدارة العامحة, فهحي نظحام متكامحل محن المكونحات البشحرية والتقنيحة 

والمعلوماتيحححة والماليحححة والتشحححريعية والبيئيحححة وغيرهحححا وبالتحححالي البحححد محححن تحححوفير متطلبحححات عديحححدة ومتكاملحححة 

 .(2003 )الريامي،إلخراج مفهوم اإلدارة اإللكترونية إلى حيز الواقع العملي 

 ويمكن حصر تل  المتطلبات في اآلتي:

 واإلدارية: التنظيميةالمتطلبات  1.4.2.2
مشحتركة ححول مشحروإل  اسحتراتيجيةيحتاج تطبيق مشروإل اإلدارة اإللكترونية إلحى وجحود رؤيحة 

المنبثقة  العامةأهداف ومهام تتناسب مع النظرة رؤية و  التحول للعمل اإللكتروني, بما في ذل  من
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علححى المسححتويين الححداخلي والخححارجي فححإن وضححوح الرؤيححة مححن األمححور المهمححة  المنظمححةمححن رسححالة 

التححححي سححححيكون عليهححححا مشححححروإل اإلدارة اإللكترونيححححة فححححي فتححححرة و لتطبيححححق مشححححروإل اإلدارة اإللكترونيححححة, 

الخطحوة مستقبلية وأبعاده ومنطلقاته من حيحث الرسحالة واألهحداف, حيحث يعحد وضحوح الرؤيحة بمثابحة 

التححي تعححد بمثابححة المرجعيححة التححي تحكححم التوجححه نحححو تطبيححق اإلدارة  اإلسححتراتيجيةاألولححى فححي بنححاء 

 .(2002)الصفيه،  اإللكترونية

ولكي تتم عملية التطبيق بصورة صحيحة البحد محن السحعي نححو تححوالت جذريحة متمثلحة فحي 

 اآلتي:

عحححادة , بإعحححترييحححري متطلبحححات البحححإعحححادة هيكلحححة المنظمحححة بشحححكل يل .أ  ادة تشحححكيل الهحححرم اإلداري وا 

تخطيط القو  العاملة, وتقسيم األعمال وتوزيع المسؤوليات والسلطات بشحكل متحوازن وتشحجيع 

 تفويض الصالحيات وبيان حدود السلطات والمسؤوليات والواجبات.

عححادة هندسححة اإلجححراءا .ب  ت اسححتحداث إدارات جديححدة بالمنظمححة أو إلرححاء أو دمححج إدارات قائمححة بهححا, وا 

 .وتبسيطها كي تتناسب مع مبادئ اإلدارة اإللكترونية خصوصاق بعد إدخال التقنية الرقمية

تحديححد أسححاليب عمححل اإلدارة اإللكترونيححة ومهامهححا علححى نحححو شححامل ودقيححق وتوضححح آليححات التنفيححذ  .ج 

بمختلحححف مراحلحححه وكحححل ذلححح  يتطلحححب الحححدعم والمسحححاندة محححن قبحححل المسحححتويات اإلداريحححة العليحححا, فتبنحححى 

 .(2003)الريامي، إل اإلدارة اإللكترونية يحتاج إلى دعم حقيقي ومؤثر مشرو 

األبعحححاد األساسحححية للمتطلبحححات التنظيميحححة واإلداريحححة الالزمحححة  يمكحححن صحححياغة بعحححضومحححن هنحححا 

 تتمثل في اآلتي:والتي لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات الحكومية 

 .من خالل أنشطة عمل محددةوضوح الرؤية المستقبلية للمنظمة نحو مشروإل اإلدارة اإللكترونية  .1

أن تكحححححون السياسحححححات العامحححححة وسياسحححححات اإلدارات شحححححاملة لكحححححل مجحححححاالت األنشحححححطة المختلفحححححة  .2

 ومتماشية مع بعضها البعض ومترابطة لتنظيم العمل اإللكتروني لتحقيق أهداف محددة.
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التقنيحات التكنولوجيححة, وتبسحيط اإلجححراءات للخطحوات التححي  اسححتخدامالعمحل بإعحادة تصحميم آليححة  .3

 يتم بها تنفيذ األعمال إلكترونياق.

لمححن يتوقححع أن تتضححرر وظححائفهم مححن تطبيححق وضححع خطححط سححليمة للمححوارد البشححرية بالمنظمححة,  .4

 مع ضرورة التحديث المستمر. متكاملوتوفير نظام معلومات إدارية اإلدارة اإللكترونية 

 إعادة بناء الهياكل التنظيمية بحيث تضمن تدفق المعلومات بين التقسيمات التنظيمية بشكل سلس. .5

وتحححديث األوصححاف الوظيفيححة بشححكل  لوظححائف بمححا يتناسححب مححع طبيعححة العمححل اإللكترونححيا تصححميم .6

 .مستمر

نححححو  التجحححاهاو تفحححويض السحححلطة وتوزيحححع المسحححؤوليات بشحححكل متحححوازن بحححين المسحححتويات اإلداريحححة  .7

 لالمركزية.ا

 وفق خطط محددة. تاالتصاالتوجيه العاملين نحو تكنولوجيا المعلومات و  .8

التوجححححه نحححححو نظححححام الرقابححححة الفوريححححة والوقائيححححة الححححذي يسححححاعد علححححى التنبححححؤ باألخطححححاء ومحاولححححة  .9

 قبل حدوثها. حهاإصال

 وأقسامها المختلفة.دعم اإلدارة العليا لتنفيذ األعمال والوظائف إلكترونياق على مستو  اإلدارات  .10

 المتطلبات البشرية: 2.4.2.2
البشحري  االسحتثمارتتمثل عملية تنمية الموارد البشرية كررض أساسي في تعظيم العائحد محن 

والتححي تتمثححل فححي مجموعححة مححن الححدعائم التححي يجححب علححى إدارة المححوارد البشححرية أن تضححعها نصححب 

اإلدارة اإللكترونية في المنظمات الحكومية  مهامها المختلفة عند تطبيقعلى  االطالإلها عند نأعي

 .(2002)حنفي، 

 اسحتيعابالبحد محن رات فحي الثقافحة التنظيميحة فحي المنظمحات الحكوميحة يولكي يتم تحقيق تري

مكونحات ثقافحة تلح    ححدمفردات العمل اإللكتروني حتى تصبح العمليات اإللكترونية ومعطياتهحا أ
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البححد مححن إحححداث تريححرات جذريححة فححي نوعيححة العناصححر و , ترييححرالمنظمححات لتالفححي القححو  المقاومححة لل

البشححرية المالئمححة لححإلدارة اإللكترونيححة, وهححذا يعنححي إعححادة النظححر فححي نظححم التعلححيم والتححدريب لمواكبححة 

وللمسحاعدة فحي  تحقيحق ذلح   ,النفسي والسحلوكي والتقنحي االستعدادمتطلبات التحول الجديد وتهيئة 

 (2002)العجيزي،  البد من إتباإل خطوات أساسية تنحصر في اآلتي:

لجميحححع أفحححراد المنظمحححة لتنميحححة  تاالتصحححاالعقحححد المحاضحححرات والنحححدوات عحححن تقنيحححة المعلومحححات و  .أ 

 استخداماألنماط السلوكية والعصرية في جانب العاملين وذل  لتوفير كادر بشري مدرب على 

 لحديثة.التقنيات ا

مححححن التقنيححححات  لالسححححتفادةإجححححراء ودعححححم البحححححوث والدراسححححات المتعلقححححة بتكنولوجيححححا المعلومححححات  .ب 

تقان مهارات العمل وتهيئحة العحاملين بالمنظمحة للتعامحل محع تلح  المسحتجدات محن  المعلوماتية وا 

عححادة التأهيححل والتطححوير وتحسححين أدائهححم  التقنيححات والوسححائل مححن خححالل تححوفير فححرص التححدريب وا 

 كي يكون لد  العاملين المعرفة واإللمام والرغبة للتعامل مع اإلدارة اإللكترونية.ل

بما يتم في عالم اإلدارة  جتماعيةلتثقيف جميع أفراد المجتمع فالثقافة االإطالق برامج إعالمية  .ج 

 اإللكترونية تسهم في توضيح فوائد التحول نحو المجتمع الرقمي.

المشاركة الجدية لألطراف المسحتفيدة محن المشحروإل )الجمهحور, والمحوظفين الحكحوميين والقطحاإل  .د 

 ساعد على نجاحه.تللمشروإل و  اق عطي دعمتالخاص( 

 .م والتحول نحو اإلدارة اإللكترونيةءتطوير نظم التعليم والتدريب بما يتال .ه 

البشرية الالزمحة لتطبيحق اإلدارة األساسية للمتطلبات بعض األبعاد يمكن صياغة ما تقدم مو 

 الحكومية تمثل في اآلتي: الشركاتاإللكترونية ب

العاملين لشرل الوظائف الشاغرة بالمنظمة إجادة التعامل مع تكنولوجيا  اختيارأن يكون شرط  .1

 .تاالتصاالالمعلومات و 
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في  تتصاالاالتقنيات تكنولوجيا المعلومات و  استخداممعيار إجادة لضرورة تطبيق المنظمات  .2

 م أداء العاملين بها.ينظام تقارير األداء )الكفاءة( لتقي

إنشححححاء هيكححححل متححححوازن لألجححححور والحححححوافز للوظححححائف التححححي تعتمححححد علححححى تكنولوجيححححا المعلومححححات  .3

 .تاالتصاالو 

 .تاالتصاالتدريب كافة المستويات اإلدارية على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات و  .4

 زمة لبرامج التدريب اإللكتروني.إعداد البرامج التدريبية الال .5

 نشر ثقافة التعامل مع الحاسبات اإللكترونية. .6

 العمل بروح الفريق لزيادة قدرات العاملين على تطبيق آلية العمل اإللكتروني. .7

 .(2010)المسعودي، التشريعية والقانونية: المتطلبات 3.4.2.2
دولحححة أو منظمحححة وقبحححل أن تحححدخل التعحححامالت اإللكترونيحححة علحححى أعمالهحححا أن  ةيححححتم علحححى أيححح

رورة خلححق بيئححة تشححريعية مالئمححة ومنححاخ قححانوني يسححتجيب لمتطلبححات اإلدارة اإللكترونيححة تراعححي ضحح

القحححومي والحححدولي, إضحححافة إلحححى القضحححايا و  القحححانوني العتحححرافويسحححهل معامالتهحححا ويضحححعها موضحححع 

القانونيحة المختلفححة لمعالجححة  ايححة والسحرية للمعلومححات, وأن تتجحه الححنظمالخاصحة بتححدابير األمحن والحم

التشحريع  اسحتجابةاآلثار التي خلقتها التقنيحة العاليحة وأدوات العصحر الرقمحي عبحر حركحة تشحريعية تعكحس 

 (2004)الروابد ، : اآلتيةللجديد والمستجد في هذا الحقل وذل  لتحقيق األهداف 

اإللكترونية الخاصة باإلدارة اإللكترونية, وبتحديد المبحاح والمححرم إعطاء المشروعية لألعمال  .أ 

 منها والعقوبات المفروضة.

 تحقيق سهولة الوصول إلى المعلومات, ووضوح اإلجراءات التي تحكم هذه العملية. .ب 

تحقيححق األمححن الوثححائقي وخصوصححية وسححرية المعلومححات وتحديححد معححايير ثابتححة وشححفافة لجميحححع  .ج 

 رونية.التطبيقات اإللكت
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 اسححححتخدامالوثححححائق اإللكترونيححححة كإثبححححات الشخصححححية اإللكترونححححي و  السححححتعمالإعطححححاء مشححححروعية  .د 

 التوقيع اإللكتروني والبصمة اإللكترونية وما إلى ذل .

تسحححححهيل التعحححححامالت اإللكترونيحححححة كالمعحححححامالت الماليحححححة اإللكترونيحححححة وعمليحححححات البيحححححع والشحححححراء  .ه 

 اإللكتروني.

 .الالزمة لإلدارة اإللكترونية وتحديثها وفقاق للمستجداتوضع األطر التشريعية  .و 

األبعحححاد األساسحححية للمتطلبحححات التشحححريعية والقانونيحححة الالزمحححة  صحححياغة بعحححضوممحححا تقحححدم يمكحححن 

 تمثل في اآلتي:و مية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات الحكو 

 مستخدم الرقمي.ضمان حجية البريد اإللكتروني في المراسالت الوظيفية لحماية ال .1

 موثوقية التوقيعات اإللكترونية وضمان حجيتها وقوتها القانونية في اإلثبات. .2

 تأمين البرمجيات وقواعد البيانات لحماية المصنفات الرقمية. .3

 واإلنترنت ووضع القواعد اإلجرائية لمكافحتها. يق صور جرائم الكمبيوتريتض .4

لضمان السرية  ,طر المعالجة اإللكترونيةوضع تشريعات لحماية المعلومات الخاصة من مخا .5

 والخصوصية.

 لضمان حجية اإلثبات بالوسائل اإللكترونية. ,التنظيم القانوني للنماذج والوثائق اإللكترونية .6

 .وأخر  لتنظيم أنشطة التعليم عن بعد تشريعات قانونية لحجية التعاقد بالطرق اإللكترونية .7

 التقنية: المتطلبات 4.4.2.2
اإللكترونيحححة تتطلحححب وجحححود مسحححتو  مناسحححب إن لحححم نقحححل عحححال محححن البنيحححة التحتيحححة والتحححي اإلدارة 

السحلكية والالسحلكية تكحون  لالتصحاالتوالبيانحات وبينحة تحتيحة متطحورة  لالتصحاالتتتضمن شبكة حديثة 

 .(2008)المدهون، الغوطي، قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين التقسيمات التنظيمية 

دون توافرهححا فححي يمكححن تطبيححق اإلدارة اإللكترونيححة ومححن أهححم عناصححر البنيححة التحتيححة التححي ال 
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 .(2004، عبدالرحمن) :ما يأتيالمنظمات 

وهحي أجهحزة إلكترونيحة تسحتقبل البيانحات وتخزنهحا وتقحوم بمعالجتهحا وتحويلهحا  الحاسبات اآلليكة: .أ 

 إلى معلومات.

وقد أتاححت الشحبكات الحربط بحين عحدة أجهحزة أو مراكحز للحاسحب اآللحي  شبكات الحاسب اآللي: .ب 

لتحي تسحمح ا)اإلنترنحت( و مثحل مما يتيح تبادل المعلومات فيما بينها وهنا  أنواإل محن الشحبكات 

 اتصحاللموظفيها بالحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها داخل المنظمة محع فحتح قنحوات 

ات, محللمراسحالت والتعلي واالسحتقبالق هحذه الشحبكة إمكانيحة اإلرسحال جديدة بين الموظفين وتحقح

والتححي تسححمح لححبعض المسححتفيدين فقححط بالححدخول عليهححا مححن أي مكححان وفححي شححبكة )االكسححترانت( 

لتلبيححة متطلبححات أنشححطة  ,أي وقححت وعححن طريححق شححبكة اإلنترنححت وفححق قيححود وصححالحيات محححددة

رنححت( وتقححدم شححبكة اإلنترنححت خححدمات متنوعححة )اإلنتأنواعهححا, شححبكة  اخححتالفالمنظمححات علححى 

عححن بعححد  االتصححالتشححكل بيئححة مناسححبة لتطبيححق اإلدارة اإللكترونيححة ويمكححن تحديححدها فححي خدمححة 

 رها من الخدمات األخر .يمثل خدمة البريد اإللكتروني, خدمة تبادل الملفات وغ

زمحة لتطبيحق اإلدارة األبعاد األساسية للمتطلبات التقنيحة والالبعض  صياغةيكمن ومما تقدم 

 اإللكترونية تتمثل في اآلتي:

 توفير حاسبات إلكترونية متطورة لتنفيذ األعمال اإلدارية إلكترونياق. .أ 

 توفير بنية تحتية قوية وسريعة وآمنة لتطبيق آلية العمل اإللكتروني. .ب 

 ربط كافة التقسيمات التنظيمية إلكترونياق بشبكات الحاسب إلدارة األعمال عن بعد. .ج 

 كافة اإلدارات بشبكة اإلنترنت لتقديم الخدمات إلكترونياق. اتصال .د 

 حفظ الوثائق واألعمال بشكل إلكتروني. .ه 

 في تقديم الخدمات. التكنولوجيا استخدامالتشريل اآللي لألعمال اإلدارية و  .و 

 موقع إلكتروني على شبكة اإلنترنت لتقديم الخدمة في كل وقت وفي أي مكان. .ز 
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 توافقة لتدعيم اإلدارة في العملية اإلدارية.نظم معلومات قوية وم .ح 

 نظم التعامالت اإللكتروني لتسهيل إجراءات الخدمات المصرفية. استخدام .ط 

 النظم الخبيرة المبنية على المعرفة بما يحقق جودة صنع القرار. استخدام .ي 

التقسححححيمات وضححححع المطبوعححححات اإلداريححححة فححححي صححححورة إلكترونيححححة لتكامححححل البيانححححات والمعلومححححات بححححين  .  

 .التنظيمية

يوضححح العالقححة التكامليححة بححين متطلبححات تطبيححق اإلدارة اإللكترونيححة والفححرص  اآلتححيوالشححكل 

المواتية لتفعيل تلح  المتطلبحات وكحذل  المعوقحات التحي تعتحرض سحبيل األخحذ بهحا محن ناحيحة ومحد  

 في تحسين فعالية المنظمات من ناحية أخر . اإلسهام

 

 لتكاملية بين متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية والفرص المواتيةالعالقة ا (4.2شكل )
 .(63، ص 2007سعد الدين، ):المصدر
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 خطوات تطبيق اإلدارة اإللكترونية:  5.2.2
إن التحححول إلححى اإلدارة اإللكترونيححة يحتححاج إلححى العديححد مححن الخطححوات كححي تححتم العمليححة بشححكل 

القصححو  مححن  االسححتفادةوحتححى تححتمكن كافححة المنظمححات والمؤسسححات مححن  ,يحقححق األهححداف المرجححوة

األمثحل, وتحويحل تلح  المنظمحات إلحى منظمحات رقميحة, تحتم  االسحتراللالتقنيات الحديثة واسحتراللها 

 التكنولوجيا المتطورة. استخدامفيها كل األعمال اإلدارية من خالل 

 اإلدارة اإللكترونية وتمثل في اآلتي:وهنا  مجموعة من الخطوات يجب تنفيذها عند تطبيق 

 األولية: الدراسةإعداد  1.5.2.2
إلعححداد هححذه الدراسححة البححد مححن تشححكيل فريححق عمححل يضححم بعضححويته متخصصححين فححي اإلدارة 

لرحححرض معرفحححة واقحححع ححححال اإلدارة محححن تقنيحححات المعلومحححات وتحديحححد البحححدائل المختلفحححة  ,والمعلوماتيحححة

 .واإلدارية ن كل النواحي المالية والفنية والبشريةوجعل اإلدارة العليا على بينة م

 خطة التنفيذ: وضع 2.5.2.2
عند إقرار توصية الفريق من قبل اإلدارة العليا في تطبيق اإلدارة اإللكترونيحة فحي المؤسسحة, 

 البد من إعداد خطة متكاملة ومفصلة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ. 

 المصادر: تحديد 3.5.2.2
الكحوادر البشحرية التحي  وكحذل مصحادر التحي تحدعم الخطحة بشحكل مححدد وواضحح, أي تحديد ال

تحتاجها الخطة لررض التنفيذ, وكذل  األجهزة والمعحدات والبرمجيحات المطلوبحة ويعنحي هحذا تحديحد 

 البنية التحتية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في هذه المنظمة.

 :ةالمسؤولي تحديد 4.5.2.2
عند تنفيذ الخطة البد من تحديحد الجهحات التحي سحوف تقحوم بتنفيحذها وتمويلهحا بشحكل واضحح 

 .لهاضمن الوقت المحدد والكلف المرصودة 
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 متابعة التقدم التقني: 5.5.2.2
نظحححراق للتطحححور السحححريع فحححي مجحححال تقنيحححات المعلومحححات اإلداريحححة األمحححر الحححذي يتطلحححب ضحححرورة 

قنححي مححن اتصححاالت وأجهححزة وبرمجيححات وغيرهححا مححن العناصححر متابعححة كححل مححا يسححتجد فححي المجححال الت

 .(2008)السالمي، السليطي ال.التي لها عالقة بهذا المج

 يوضح خطوات تطبيق اإلدارة اإللكترونية اآلتيوالشكل 

 
 خطوات تطبيق اإلدارة اإللكترونية (5.2شكل )

 (.66، ص 2008السالمي، السليطي، )المصدر: 
 :تطبيق اإلدارة اإللكترونيةتجارب رائدة في  6.2.2

 (2011)الحسنات، :) فلسطين(تجربة جامعة األزهر 1.6.2.2
م بقحححرار محححن منظمحححة التحريحححر الفلسحححطينية كمؤسسحححة 1991أنشحححئت جامعحححة األزهحححر فحححي سحححنة 

للتعلحححيم العحححالي, وتعتبحححر ثحححاني الجامعحححات فحححي القطحححاإل محححن حيحححث التأسحححيس يبلححح  عحححدد الكليحححات فحححي 

بالعححالم مححن خححالل شححبكة اإلنترنححت فقححد عملححت  االتصححالة, أمححا فححي مجححال كليحح ةالجامعحة ثالثححة عشححر 

محن معلومحات سحواء  ى الخارج وكحذل  كحل محا يفيحد الطحالبالجامعة لتوصيل بياناتها ومعلوماتها إل

      
                  

              
              
                

                
         

                                                 
          

ةينورتكلإلا ةرادإلا

ةيلوألا ةساردلا
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ت جامعححة األزهححر سحححنة أعححن الححدرجات أو األمححور األخححر , حيححث أنشحح االسححتعالمكانححت فححي حقححل 

مححححات تحححححت مسححححمى وحححححدة تكنولوجيححححا المعلومححححات بهححححدف وضححححع م مركححححزاق لتكنولوجيححححا المعلو 2001

 الخطط إلدارة كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات في الجامعة.

الحذاتي  االكتفحاءحيث كان الهدف الرئيسي من إنشاء هحذه الوححدة جعحل الجامعحة قحادرة علحى 

 عن المصادر الخارجية من خالل اآلتي: واالسترناء

لعمححححححل علححححححى متطلباتهححححححا فححححححي مجححححححال تكنولوجيححححححا المعلومححححححات الجامعححححححة وا احتياجححححححاتتحديححححححد  .أ 

 .تاالتصاالو 

مححن خححالل إنشححاء المراكححز والمختبححرات والشححبكات  تاالتصححاالتكنولوجيححا المعلومححات و  اسححتخدام .ب 

 الحاسوبية وصيانتها وتطويرها.

 .الجامعةإنشاء أنظمة برمجية وتطويرها وحوسبة جميع األعمال اإلدارية واإلنتاجية واألكاديمية في  .ج 

 .تاالتصاالتكنولوجيا الحاسوب و  استخدامتطوير العاملين في الجامعة وتدريبهم على  .د 

 إعداد الخطط التدريبية وتقديم الخدمات واالستشارات بالتنسيق مع دائرة التعليم المستمر. .ه 

 :اآلتيويمكن تلخيص التطور الذي شهدته جامعة األزهر في تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 

ل أغلب اإلجراءات اإلداريحة اليدويحة إلحى أعمحال محوسحبة مثحل القبحول, التسحجيل وبرنحامج تحوي .1

الشححؤون اإلداريحححة وبرنحححامج الححدائرة الماليحححة وشحححؤون الطحححالب وكححذل  المشحححتريات والمكتبحححة حيحححث 

 استخدمت أنظمة أوراكل وفجوال بيس  إلنتاج هذه البرمجيات.

تو  عحال محن األداء بحيحث يعمحل بعضحها محن تطوير جميع هذه األجهزة لتكون كلها على مسح .2

ون الطلبحة واإلدارة ؤ خالل شبكة محلية مثل عمادة القبحول والتسحجيل والحدائرة الماليحة وعمحادة شح

الجامعيححة, وقحححد تحححم توصححيل الشحححبكات المحليحححة بشححبكة مركزيحححة تعتمحححد علححى تكنولوجيحححا األليحححاف 

 ا.شراف عليهالضوئية وتتولى وحدة تكنولوجيا المعلومات اإل
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حوسبة األعمال اإلدارية بالجامعة تعمل من خحالل بحرامج محوسحبة تهحدف إلحى تقحديم خحدماتها  .3

 في حدود الدائرة للحصول على التقارير واإلحصائيات المختلفة.

الححدخول إلححى قاعححدة بيانححات الطححالب  تححم بنححاء شححبكة لححربط عمححادات الكليححات باإلنترنححت لتسححهيل .4

 اإللكتروني والمؤتمرات المرئية.توفير إمكانيات التعلم والتدريب و 

ألنظمحة معلومحات المحوارد البشحرية محرتبط محع ؤون المحوظفين نظحام متكامحل يتوفر لد  دائرة شح .5

وجود نظام مراسالت إلكتروني مع  اتياق ذبوابة الجامعة, للحصول على أنظمة خدمة الموظفين 

 خاص بالجامعة.ريد إلكتروني بداخلي مصمم من قبل وحدة تكنولوجيا المعلومات و 

اق أمام التحول الكامل إلى اإلدارة اإللكترونية وقحد قع اإللكتروني تمثل عائيما زالت مشكلة التوق .6

 يعود ذل  إلى حاجتها إلى تشريع قانوني

 (2012)أبومهارة، القدس المفتوحة: جامعةتجربة  2.6.2.2 .7

شخصححية مسححتقلة, بع هححي مؤسسححة وطنيححة للتعلححيم العححالي مركزهححا مدينححة القححدس الشححريفة وتمتحح

نظام التعليم المفتوح والتعلحيم عحن بعحد, تأسسحت سحنة  استخدامعلى تقديم خدماتها التعليمية بتعمل 

م وهي تقع في محافظة غزة كفرإل من فروإل جامعة القدس, وتشمل جامعة القدس المفتوححة 1992

 خمس كليات.

اإلدارية واألكاديميحة للجامعحة,  وحيث أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دوراق رئيسياق في العملية

م بقحرار مجلحس الجامعحة ويعتبحر محن أهحم 1998لتكنولوجيحا المعلومحات عحام  اق ت الجامعحة مركحز أأنش

ول عحن عمليحة ؤ المراكز التي تخدم الجامعة كونه المركز المتخصص بأهم موارد الجامعة فهو مسح

ول عن التواصل ؤ واإلنتاجية, كما أنه مسالتطوير التقني وحوسبة أعمال الجامعة اإلدارية والمالية 

 مع العالم الخارجي من خالل توفير أحدث مصادر التكنولوجيا العالمية.

 :اآلتيويمكن تلخيص تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في جامعة القدس المفتوحة في 
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رة تححوفير مححواد إرشححادية تعليميححة مختلفححة ضححمن خطححة نشححر ثقافححة التعلححيم المححدمج وتقنيححات اإلدا .أ 

 اإللكترونية في الجامعة.

م الذاتي لإلداريين تصميم قاعدة بيانات إلكترونية من خالل مشروإل بناء القدرات وأدوات التقوي .ب 

 بشكل مستمر. اإلنترنت وتحديثه موقع علىتصميم واألكاديميين و 

 .الجامعةحوسبة جميع األنظمة المالية واإلدارية وتطوير األنظمة المحوسبة المعمول بما حالياق في  .ج 

التكنولوجيحححا بشحححكل كامحححل فحححي العمليحححة التعليميحححة  اسحححتخدامحوسحححبة الشحححؤون األكاديميحححة وذلححح  ب .د 

 .وتعزيز التعليم اإللكتروني

فحي سحالفة الحذكر تسحتخدم التكنولوجيحا الرقميحة ما سبق يمكن القحول أن المنظمحات من خالل 

وذلححح  محححن خحححالل تأسحححيس  إنجحححاز أعمالهحححا وتواكحححب آخحححر التطحححورات الحاصحححلة فحححي العحححالم الخحححارجي

نشحاء بوابحات علحى الشحبكة مراكحز لتكنولوجيحا المعلومحات, وميكنحة كحل األعمحال التقليديحة الرئيسحية  وا 

, إال أن مثححل هححذه المنظمححات تواجههححا العديححد مححن الصححعوبات مححن خححالل تطبيححق اإلدارة اإللكترونيححة

داريححة وهححذا راجححع إلححى إهمالهححا, والتحححديات عنححد تطبيححق اإلدارة اإللكترونيححة فححي جميححع مسححتوياتها اإل

 ببعض الجوانب اإلدارية والتشريعية والقانونية. االهتماموعدم 

 :التوقيع واألرشيف االلكتروني وأمن المعلوماتالمبحث الثالث:  
 التوقيع اإللكتروني: 1.3.2

المسحححتند يقصحححد بحححالتوقيع اإللكترونحححي فحححي المعحححامالت اإللكترونيحححة التحقحححق محححن هويحححة الموقحححع وأن 

تحححتم بطريقحححة غيحححر ملموسحححة يصحححعب فيهحححا  الموقحححع منحححه ينسحححب إليحححه, وذلححح  ألن المعحححامالت اإللكترونيحححة

خر, ولم تعد الوسيلة التقليدية "التوقيع الخطحي" فحي أثبحات التحقق من شخصية المتعامل مع الطرف اآل

ذر معها توفر هحذا النحوإل محن المعامالت اإللكترونية مناسبة للتعامالت والمبادالت اإللكترونية والتي يتع

 .(2010)ممدوح، التوقيع وذل  نتيجة إلحالل الوسيط اإللكتروني محل الوسيط التقليدي الورقي 



59 

وممححححا تقححححدم يمكححححن سححححرد بعححححض التعريفححححات التشححححريعية الصححححادرة عححححن بعححححض الححححدول العربيححححة 

 والمنظمات الدولية.

"بيانحححات فحححي شحححكل إلكترونحححي لتوقيحححع اإللكترونحححي بأنحححه عحححرف قحححانون الونسحححترال النمحححوذجي ا

إليها أو مرتبطة بها منطقياق, ويجوز أن تسحتخدم لتعيحين هويحة مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة 

 الموقع بالنسبة إلى رسالة بيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة فيها".

ر إلكتروني ويتخذ كما عرف المشرإل المصري التوقيع اإللكتروني بأنه "ما يوضع على محر 

ديحححد شحححكل أو ححححروف أو أرقحححام أو رمحححوز أو إشحححارات أو غيحححره ويكحححون لحححه طحححابع متفحححرد يسحححمح بتح

البيانات تدرج بوسيلة من وقد عرفه المشرإل السوري بأنه "جملة شخص الموقع وتمييزه عن غيره", 

أو إشححارات أو إلكترونيححة علححى وثيقححة إلكترونيححة وتححرتبط بهححا وتتخححذ شححكل حححروف أو أرقححام أو رمححوز 

أي شححكل آخححر مشححابه, ويكححون لهححا طححابع متفححرد يسححمح بتحديححد شححخص الموقححع ويميححزه عححن غيححره 

 .(2010)مليكة، ب إليه وثيقة إلكترونية بعينها"وتنس

من خالل التعريفات السابقة نالحظ أن التعريفات تتفحق فحي تعريفهحا للتوقيحع اإللكترونحي محن 

تكوين التوقيحع اإللكترونحي وكحذل  محن حيحث تحديحد هويحة الموقحع حيث بيان التقنية المستخدمة في 

 .ح ألهم أشكال التوقيع اإللكترونييوفيما يلي توض وااللتزام بما تم التوقيع عليه

 :الرقميالتوقيع  1.1.3.2
وهححو عبححارة عححن مجموعححة مححن األرقححام المرتبطححة برسححالة بيانححات يححتم تحويلهححا إلكترونيححاق مححن 

فكهححا إال مححن قبححل الشححخص الححذي يملحح   يمكححنالة غيححر مقححروءة )مشححفرة(, ال رسحالة مقححروءة إلححى رسحح

المفتححاح لفحح  هححذا التشححفير, فالتعامححل اإللكترونححي يححتم مححن خححالل تبححادل رسححائل البيانححات بححين طرفححي 

المعاملححة بشححكل مشححفر لضححمان سححرية المعاملححة وخصوصححيتها, ولكححي تححتم عمليححة التشححفير البححد مححن 

العحححام والمفتحححاح الخحححاص, بحيحححث يسحححتخدم المرسحححل المفتحححاح الخحححاص  وجحححود مفتحححاحين همحححا المفتحححاح
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رسحالها إلحى الشحخص المسحتلم الحذي يسحتخدم المفتحاح العحام للتحقحق  للتوقيع على البيانات المرسحلة وا 

من صحة التوقيع الرقمي, ثم ينشئ المرسل إليه ملخص رسالة بنفس برنامج التشحفير ويقحارن بحين 

متطحابقتين فهحذا دليحل علحى أن الرسحالة وصحلت سحليمة ولحم يححدث بهحا فإذا كانتا  ملخص الرسالتين

 .(2010)ممدوح، أي تريير أو تحريف 

 بالقلم اإللكتروني: التوقيع 2.1.3.2
القلم اإللكتروني الحذي يحتم بحه التوقيحع علحى شاشحة الكمبيحوتر بشحكل  استخدامويتم من خالل 

مباشر عن طريق برنامج حاسوبي بحيث يوقع المستخدم في البداية وتخزن بياناتحه وشحكل التوقيحع 

 لكي يتم التعرف والتحقق من صحة التوقيع عند قيامه بالتوقيع على أي مستند إلكتروني.

بححححالقلم اإللكترونححححي فححححي حركححححة يححححد الموقححححع وهححححو يسححححتخدم القلححححم ويتمثححححل التوقيححححع اإللكترونححححي 

 ن التوقيع الذي يتم تشفيره إلكترونياق.ياإللكتروني لتكو 

 التوقيع البيومتري: 3.1.3.2
بصحمة إصحبعه أو جسحم اإلنسحان كبيعتمد التوقيع البيومتري على خصائص بيولوجية ترتبط 

ختلف من شخص آلخر األمر الحذي يجعحل , وذل  ألن مثل هذه الخواص تصوته أو شبكية عينه

محن المتعحاملين إلكترونيحاق  تمكحنوثوقيحة التحي مثل هذا النوإل من التوقيع متمتعاق بدرجة عالية محن الم

 في تعامالتهم. عليه أساس   عتماداال

ويتمثل هذا التوقيع فحي أخحذ عينحة إححد  الخصحائص البيولوجيحة الخاصحة بالشحخص الموقحع 

تم مطابقتهححا بتلحح  التوقيعححات الححواردة فححي المعححامالت تححكححي  ,خزينهححا إلكترونيححاق دون غيححره والتححي يححتم ت

اإللكترونيححة, كمححا يحتححاج مثححل هححذا النححوإل مححن التوقيححع إلححى التوثيححق مححن جهححة مختصححة معتمححدة تقححوم 

ه وتححححربط بينححححه وبححححين الموقححححع لزيححححادة األمححححان والموثوقيححححة فححححي التعححححامالت قبتوثيححححق التوقيححححع وتصححححدي

 .(2010ة، )مليكاإللكترونية
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 التوقيع بالضغط على مربع الموافقة: 3.1.3.2
ويتم هذا النحوإل محن التوقيحع محن خحالل النقحر علحى زر الموافقحة فحي المكحان المخصحص لحذل  

بلوحة مفاتيح الكمبيوتر, أو بالضرط على الخانة المخصصة للقبول في النموذج المعروض علحى 

 شاشة الكمبيوتر.

بححر توقيعححاق يكتسححب بححه المحححرر اإللكترونححي العناصححر الالزمححة ولكححن مثححل هححذه الطريقححة ال تعت

دلحححيالق كحححامالق, لحححذل  تلجحححأ المنشحححآت التجاريحححة فحححي الرالحححب إلحححى إضحححافة خانحححة فحححي النمحححوذج  العتبحححاره

المفتحاح  اسحتخداماإللكتروني يضع فيها الطرف اآلخر الرقم السري الخاص به إضافة إلى إمكانية 

 .(2010)ممدوح، من قبل الدولة  ةمعتمد الخاص به, الذي منحته له جهات

 :PINبطاقات االئتمان المقترنة بالرقم السري  استخدامالتوقيع ب 5.13.2
ظهحرت البطاقححات الممرنطحة البنكيححة التحي تسححتخدم عحن طريححق ماكينحة الصححراف اآللحي نتيجححة 

التعامل بأسلوب التجارة اإللكترونية وتحتوي هذه البطاقات على شريط تسحجيل مرناطيسحي  الزدياد

المستخدم وتاريز صالحية البطاقة ورقم هويته, يتم محن خاللهحا سححب النقحود  اسمللمعلومات مثل 

البطاقححة تحم إدخححال الححرقم السحري الخححاص بالمسححتخدم وهكححذا محن ماكينححة الصححرف عحن طريححق إدخححال 

 .(2010)ممدوح، ع اإللكتروني محل التوقيع اليدوي حل التوقي

 األرشيف اإللكتروني: 2.3.2
دخححال الملفححات التقليديححة إلححى الوسححائط المختلفححة  يقصححد باألرشححيف اإللكترونححي عمليححة نقححل وا 

دخال الملفات التقليدية إلى الوسائط المختلفة للحواسحيب بحيحث يمكحن  مع إمكانيةللحواسيب  نقل وا 

أو األقحراص الضحوئية بحيحث تسحتعمل كحأداة مسحاندة  ت طويلة مثل الشحرائط الممرنطحةتخزينها لفترا

 .(2010)العمودي، إذا ما فقدت الملفات األصلية من وسائط التخزين الورقية أو التقليدية 

 األرشيف اإللكتروني:أنواع  1.2.3.2
 هنا  نوعان من األرشيف اإللكتروني:
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سححجيالت تاألصححل المحححدث عبححر المنظومححات والتجهيححزات أي الاألرشححيف المنححتج إلكترونيححاق مححن  .أ 

بالحاسححوب بمختلححف أشححكالها, وهححذه الوثححائق اإللكترونيححة هححي  أةاإللكترونيححة والتطبيقححات المنشحح

 كريرها من الوثائق. واسترجاإلدد لها طرق معالجة إلكترونية من حفظ وبحث األخر  ح  

بحححر الماسحححح عالورقيحححة التححي تحححم تصححويرها الوثححائق  واألرشححيف الحححورقي المحححول إلحححى رقمححي: وهححح .ب 

 التي وجب حفظها للمد  الطويل. ستراتيجيةاالالضوئي, وهذا يتعلق بالوثائق ذات القيمة 

 أهداف األرشفة اإللكترونية: 2.2.3.2
 توفير المساحات المكتبية المستهلكة لتخزين الملفات الورقية.إدارة بال أوراق مع  .أ 

 اإلدارة اإللكترونية ونجاحها.المساعدة على تطبيق منهجية  .ب 

 الوثائق المطلوبة وتوفير طرق سهلة للبحث عنها. استرجاإلسهولة  .ج 

عوامححل  ةمححن الوثححائق فححي حالححة تعححرض األصححول ألي تلححف نتيجححة أليحح احتياطيححةتححوفير نسححخة  .د 

 طبيعية أو بشرية مثل الحرائق والسرقة وغيرها.

عليهحححا ألكثحححر محححن  لالطحححالإلالوثحححائق إتاححححة بحححادل الوثحححائق داخحححل وخحححارج المنظمحححة محححع سحححهولة ت .ه 

 .هنفسالوقت شخص في 

 الحد من عملية تكرار الوثائق عند التخزين. .و 

 فوائد األرشفة اإللكترونية: 3.2.3.2
 القرارات المناسبة. اتخاذتقديم أسرإل الحلول من أجل  .أ 

 إلى القوانين والتشريعات الدولية. االمتثالتمكين المؤسسة من  .ب 

 في الخدمات. واالستمراريةاملية تقديم التناسقية والتك .ج 

 .(2008)خير، وفوضى السجالت العابرة  االحتفاظتجنب علمية  .د 

 رفع مستو  أداء المنظمة الخدمي. .ه 

 .(2007)الصيرفي، البيانات  استخراجلية في االسرعة الع .و 
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 مراحل التحول من األرشيف الورقي إلى األرشيف اإللكتروني: 4.2.3.2
 اإللكترونية إلى مرحلتين.األرشفة يمكن تقسيم مراحل التحول إلى 

 أوال : مرحلة التخطيط لألرشفة اإللكترونية:
 وتنقسم إلى:

 مرحلة الدراسة والمس : .أ 

عدادها أوتتمثل هذه المرحلة في حصر الوثائق والمستندات المراد تخزينها إلكترونياق وتحديد 

 كمياتها وأشكالها وأنواعها.و 

 التحليل: مرحلة .ب 

ويححححتم فححححي هححححذه المرحلححححة تحديححححد أولويححححات تحويححححل الوثححححائق مححححن الشححححكل الححححورقي إلححححى الشححححكل 

عحححداد القحححوائم الالزمحححة والتحححي تتضحححمن البيانحححات األساسحححية كتحديحححد أماكنهحححا وعنحححاوين  اإللكترونحححي وا 

 تواجدها وحفظها.

 مرحلة بناء الخطة: .ج 

لمححدة حفظهححا وتححاريز مححن خححالل وضححع خطححة لحفححظ الوثححائق أي وضححع جححدول زمنححي وذلحح  

تباعححه فححي عمليححة اوتقريححر مصححيرها النهححائي, كمححا يححتم فححي هححذه المرحلححة تحديححد النظححام الححذي سححيتم 

 السححتعمالهالهححا وفهححرس يحتححو  علححى مصححطلحات موحححدة  ةالتصححنيف وذلحح  بإسححناد رمححوز تصححنيفي

 البيانات. واسترجاإلعند البحث 

 مرحلة اختيار البرمجيات والعتاد الالزم: .د 

لتصرف اإللكترونحي فحي الوثحائق والحنظم لالبرمجيات المختصة  اختياروفي هذه المرحلة يتم 

 الرقمية وقواعد البيانات الالزمة.

 مرحلة إعداد قواعد البيانات: .ه 

 لبيانات التي ستتضمن حفظ ومعالجة الوثائق اإللكترونية.وتتمثل في إعداد ا
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 ثانيا : مرحلة التنفيذ لألرشفة اإللكترونية:
 مراحل التنفيذ لألرشفة اإللكترونية إلى ما يلي:تنقسم و 

مرحلحححة جلحححب الوثحححائق الورقيحححة محححن أمحححاكن حفظهحححا أو تواجحححدها إلحححى المكحححان المخصحححص لتنفيحححذ  .أ 

الوثحائق  اسحتبعادالمشروإل, وتجميع وتصنيف هذه الوثائق حسب )الشكل, اللون, الحجم( ويحتم 

المكحححررة, كمحححا يحححتم تصحححوير الوثحححائق القديمحححة والتحححي ال تضحححمن وضحححوح بعحححض الجوانحححب منهحححا 

 ومعالجتها, وكذل  إزالة الدبابيس من عليها.

ضوئي "سكنر" عبر منظومة  وتتم هذه المرحلة من خالل توفير ماسح,مرحلة المسح الضوئي .ب 

ة رقميححة وتخزينهححا علححى جهححاز مختصححة وذلحح  لتحويححل المسححتند أو الوثيقححة مححن ورقححه إلححى صححور 

 حاسوب.ال

وهححذه المرحلححة تححتم بححالتوازي مححع عمليححة المسححح الضححوئي وتححتم مححن خححالل ,مرحلححة مراقبححة الجودة .ج 

مقارنحححة الوثيقحححة الرقميحححة بالوثيقحححة األصحححلية وذلححح  لتحديحححد جوانحححب النقصحححان محححن حيحححث الوضحححوح 

 وتكامل البيانات.

ات للوثحححائق الرقميحححة عبحححر قاعحححدة البيانحححات وهي مرحلحححة تتعلحححق بإدخحححال البيانححح,مرحلحححة الفهرسحححة .د 

 تكشيف للوثائق.و المنجزة وهي عملية فهرسة مادية ووصفية 

وذل  من خالل العمل على إعادة الوثائق إلى ملفاتها وكمحا لوثائق إلى أصولها مرحلة إعادة ا .ه 

 كانت عليه.

تتم عملية حفظ وتخزين الوثائق اإللكترونية علحى وسحائط مختلفحة منهحا مرحلة الحفظ والتخزين  .و 

 .(2008)خير، ذاكرة الحاسوب, واألقراص الممرنطة والمدمجة وغيرها 

 أمن المعلومات في اإلدارة اإللكترونية: 3.3.2
يقصححد بححأمن المعلومححات فححي اإلدارة اإللكترونيححة مجموعححة اإلجححراءات والتححدابير الوقائيححة التححي 

خدم سحححواء فحححي المجحححال الفنحححي أو الوقحححائي لصحححيانة المعلومحححات الخاصحححة بحححاإلدارة اإللكترونيحححة, تسحححت
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تحدخالت غيحر مشحروعة سحواء  ةللحماية من حدوث أي اتخاذهاوكذل  اإلجراءات القانونية التي يتم 

 مل األمنية عدة مجاالت منها:بشكل متعمد وتشعن طريق الصدفة أو 

 التي تحدث أثناء تجهيز البيانات أو أثناء إدخالها للحاسوب.غير متعمدة و األخطاء العفوية  .أ 

 األخطاء المتعمدة وتكون بسبب إجراءات خاطئة أو غير وافية. .ب 

 تتأثر البيانات بحدوث بعض الحوادث الطبيعية أو السرقة. .ج 

 البيانات قد يؤدي لتدمير جزء أو كل البيانات. تريير .د 

 وجود خلل في بعض البرامج. .ه 

 االعتححداء أو االنتهححا  للمعلومححاتسححرية البيانححات ومجموعححة اإلجححراءات التححي توضححع لمواجهححة  .و 

 .(2010)كردي، 

ومهححححححددات أمححححححن المعلومححححححات فححححححي اإلدارة توضححححححيح ألهححححححم مكونححححححات ومحححححححاور  يححححححأتيوفيمححححححا 

 اإللكترونية. 

أمحححححن  إن تنفيحححححذ وتشححححريل نظحححححاممكونححححات ومححححححاور أمححححن المعلومحححححات فحححححي اإلدارة اإللكترونيححححة: أوال :

مكونحات أساسحية كحل منهحا مهحم وال يمكحن التعامحل  ةالمعلومات يمثل طريقحة حيحاة تعتمحد علحى أربعح

 في اآلتي: إيجازهامعه بصفة فردية مستقلة ويمكن 

عنهحححا فحححي أي نظحححام أمحححن, فهحححي جوهريحححة وذات طبيعحححة  ىتعتبحححر العمليحححات ال غنححح العمليكككات: .1

من المعايير كتل  التي قررتها المنظمحة  عمليات أمن المعلومات مجموعة ءمستمرة ويحكم أدا

( التحححي تعتبحححر ذات قيمحححة كبيحححرة ألي نظحححام معلومحححات, وتطبحححق 150الدوليحححة للتوحيحححد القياسحححي )

 اسححححتبعادفححححي إطحححار خبرتهححححا المتراكمحححة بريححححة  باسححححتمرارالعمليحححات بطريقححححة منظمحححة كمححححا تراجحححع 

 األخطاء والمخاطر.
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ن و ن والفنيحو لعحاملون والمستشحارون والمتعاقحدويقصحد هنحا بالعنصحر البشحري ا العنصر البشكري: .2

وكحححل مححححن ينجحححزوا العمليححححات والخححححدمات ويحتحححاج إلححححى تواجححححدهم بأعحححداد وتخصصححححات مالئمححححة 

 وخبرات مناسبة.

تعتبر التكنولوجيا متوافرة وجاهزة ولمنتجاتها دورات حياة قصيرة نسبياق كمحا تعتبحر  التكنولوجيا: .3

ا العديححد مححن المنتجححين والمححوردين والبححائعين هححتححوافر فيسححوق التكنولوجيححا ذات طبيعححة تنافسححية, ي

 مما يجعلها صعبة التقسيم عما كانت عليه في الماضي.

تحرتبط الثقافححة بتفسحير بيئححة األعمححال وتتعلحق بأخالقيححات المنظمححة تجحاه المجتمححع الححذي  الثقافككة: .4

تؤديه في حفظ ثقافة المنظمة المتوافقة محع  ه, حيث يكون إلدارة المنظمة دور رئيسيتعمل في

ألوجححه الثقافيحة ذات الطبيعحة الحرجحة فححي إدارة نظحم أمحن المعلومححات اتشحتمل ثقافحة مجمعتهحا, و 

 :اآلتيالناجح على 

  الكامل تجاه أمن المعلومات من قبل اإلدارة العليا بالمنظمة. وااللتزامالمساندة 

 يالتنظيمي القو  االنضباط. 

 سة موثقة وموضحة لكل العاملين.إيصال السيا 

 (2006)الهادي، توافق عمليات المراجعة المستمرة. 

 يوضح مكونات نظام أمن المعلومات. آلتيوالشكل ا
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 مكونات نظام أمن المعلومات (6.2شكل)

 (.15ص ،2006الهادي،  )المصدر: 

وتكنولوجيححا  االتصححالإن ظهححور شححبكات مهككددات أمككن المعلومككات فككي اإلدارة اإللكترونيككة:ثانيككا : 

ححححدين فمحححن ناحيحححة حققحححت اإلدارة اإللكترونيحححة طفحححرة غيحححر  االحاسحححبات اإللكترونيحححة يعتبحححر سحححالحاق ذ

مسحححححبوقة فحححححي مجحححححال تبحححححادل المعلومحححححات ومحححححن جهحححححة أخحححححر  أصحححححبحت عرضحححححة لتسحححححرب البيانحححححات 

ن والمعلومححات المهمححة إلححى المجححرمين وقراصححنة اإلنترنححت, األمححر الححذي أد  إلححى ضححرورة البحححث عحح

وسائل للحمايحة والحفحاظ علحى المعلومحات عنحد تبادلهحا عبحر الشحبكات ويعتبحر موضحوإل األمحن علحى 

 تاالتصححاالقطاعححات  اهتمححتمححن أهححم أسححباب التخححوف لححد  المؤسسححات واألفححراد, لححذل  اإلنترنححت 

 وتقنية المعلومات بإيجاد الوسائل المالئمة لتحقيق األمن على اإلنترنت.

لمهحححححددات األمنيحححححة إلحححححى مهحححححددات خاصحححححة بحححححالتجهيزات او  ويمكحححححن تصحححححنيف هحححححذه المخحححححاطر

(Hardware( وأخر  خاصة بالبرمجيات )Software وهي )اآلتي: 

 (Software)تهديدات البرمجيات: .1

جحراء  يمكن تضيفها إلى تهديدات متعمدة فعالة مثل الدخول غير المشروإل علحى الشحبكات وا 

برمجيحات خبيثحة كالفيروسحات,  اسحتخدامالتعدي المطلحوب, ترييحر البرمجيحات, تخريحب البرمجيحات, 

ن ا   م  
  لمعل ما 

 

  لتكن ل جيا  لمت  ف   بالفعل
 لثقافة   لت كي  على 

 حاجا   لعمل   لمستخ مي 

 لعمليا : عمل  ألشيا  
 لصحيحة بال  يقة 

لصحيحة في  ل ق   
  لصحيح

 لعنص   لبش   
 كتسا   لمها    

   ل  فعية
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 تعطيل الشبكة, وتقمص شخصية أخر .

  تحليحححححل  تالاالتصحححححاوتهديححححدات متعمحححححدة وغيحححححر فعالححححة مثحححححل سحححححرقة معلومحححححات التنصححححت علحححححى

 .تاالتصاال

 تهديدات غير متعمدة فعالة مثل أخطاء أثناء العمل على البرمجيات. 

  االتصالير قنوات عتهديدات غير متعمدة وغير فعالة مثل أخطاء المستمرين وتسرب المعلومات. 

 :(Hardware)تهديدات التجهيزات .2

 يمكن تصنيفها إلى:

  ,تعطيل األجهزة, الحرق المتعمد.تهديدات متعمدة فعالة مثل سرقة التجهيزات 

 هيكليححة الحدخول للحنظم والمواقححع وتحليحل  تهديحدات متعمحدة وغيححر فعالحة مثحل عمححل نسحز لمفححاتيح

 النظم والشبكات.

 .تهديدات غير متعمدة وفعالة مثل الكوارث الطبيعية 

 مثل األخطاء في إدارة التجهيزات.فعالة  تهديدات غير متعمدة وغير 

ات وجحححدت تكنولوجيحححا معاكسحححة لحمايحححة تلححح  التعحححامالت اإللكترونيحححة مثحححل ومحححع كحححل هحححذه التهديحححد

( والبطاقححات الذكيححة Magnetic cardsوالبطاقححات المرناطيسححية ) (Passwordsكلمححات السححر ) اسححتخدام

(Smartcardsوالخصائص البيولوجية لألفراد مثل بصمة اليد والتشحفير, والتوقيحع اإللكترونحي ) ،الشكريف(

2011). 

 اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:المبحث الرابع 
 مقدمة: 1.4.2

إلحى عصحر الثحورة أو النهضحة  أي يرجع تاريز وظيفحة المحوارد البشحرية إلحى قحرنين محن الحزمن

ت الشركات أو المنظمات الصناعية أالتفكير في أهمية العنصر البشري, وبد أالصناعية, حيث بد



69 

ين ت عنى بشؤونهم وتهتم بكل ما يتعلق بهم, وسحميت هحذه اإلدارات بإدارات مستقلة خاصة بالموظف

دارة شؤون الموظفين وكذل  إدارة األفراد.   بمسميات مختلفة, منها إدارة شؤون العاملين, وا 

ومححع اخحححتالف النظححرة إلحححى العنصححر البشحححري بححاختالف تطحححور النظريححات والمحححدارس اإلداريحححة 

بالعنصححر  االهتمححام مححنلححم يمنححع التطححور المححوازي  الخححتالفاعلححى مححر العقححود الزمنيححة, إال أن هححذا 

أصبح فظهر مصطلح إدارة الموارد البشرية مع بداية الستينات من القرن العشرين,  البشري, حيث

تسحمية اإلدارة  استمرتهذا المصطلح بمثابة نقطة البداية لظهور مدرسة الموارد البشرية ومع ذل  

غيححر مسححمى وبعححد ذلحح  م تقريبححاق 1980دارة األفححراد حتححى سححنة إ باسححمالتححي ترعححى شححؤون المححوظفين 

فحححي فحححي المسحححمى فقحححط بحححل حتحححى  ترييحححرإدارة األفحححراد إلحححى "إدارة المحححوارد البشحححرية" ولحححم يكحححن هحححذا ال

التنفيححذ فقححط لمححا تضححعه اإلدارة العليححا مححن  المضححمون, فححدور إدارة األفححراد كححان محصححوراق فححي عمليححة

 لبشرية فقد أمتد األمر إلى التخطيط والتنفيذ.سياسات أما في إدارة الموارد ا

تخطيطيحححة وتنفيذيحححة خاصحححة بهحححا وأصحححبح محححدير  إسحححتراتيجيةدارة المحححوارد البشحححرية إلوبهحححذا أصحححبح 

 .(2007)سيط، مون برسم السياسات داخل المنظمةالموارد البشرية أحد األفراد الذين يقو 

 مفهوم إدارة الموارد البشرية: 2.4.2
لمفهوم إدارة الموارد البشرية البد من إيضاح وتعريف المورد البشري وذل  عند التطرق 

 :كما يلي

 الموارد البشرية: 1.2.4.2
منظمحة, جميحع العحاملين أو األفحراد المنتمحين لهحا سحواء أكحانوا  ةيقصد بالموارد البشرية في أيح

ظيفيححة أو عمححل محححدد رؤسححاء أو مرؤوسححين, وهححؤالء األفححراد تعاقححدت معهححم المنظمححة للقيححام بمهححام و 

مقابحل راتحب أو أجحر ومزايحا عينيحة مححددة, علححى أن يلتحزم هحؤالء األفحراد فحي أثنحاء قيحامهم بأعمححالهم 

 .(2003)دياب، الموكلة إليهم من قبل المنظمة 
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 مفهوم إدارة الموارد البشرية: 2.2.4.2
عرفهحا الحبعض  حيحثيختلف كثير محن خبحراء اإلدارة فحي تحديحد مفهحوم إدارة المحوارد البشحرية 

)عبكككدالباقي،  وتنميحححة وتعحححويض المحححوارد البشحححرية العاملحححة بالمنظمحححة اسحححتخدامو  اختيحححارعمليحححة  :بأنهحححا

فاعححل للمححوارد البشححرية ال سححتخدامعنححى باالإحححد  األنشححطة اإلداريححة التححي ت  بأنها" ترفححكمححا ع  , (2000

القحو  العاملحة بكفحاءة وفعاليحة اإلدارة التحي تحدير وعرفهحا أخحر علحى أنهحا", (1998)زكي، "في المنظمة

أهداف المنظمة أو أهداف العاملين أو أهداف المجتمحع  اءعالية لتحقيق األهداف المنوطة بها سو 

وظيفحة تطحوير و  االختيحارمن خالل وظائف محددة كوظيفة تحليحل وتخطحيط القحو  العاملحة وظيفحة 

وظيفة تعزيز قيم المنظمة وذل  و  أداء العاملين ووظيفة المحافظة على العناصر المميزة للمنظمة,

واألهحححححداف التحححححي تسحححححعى المنظمحححححة إلحححححى  باالسحححححتراتيجياتيحححححرتبط  اسحححححتراتيجيمحححححن خحححححالل منظحححححور 

 .(2009 ،)العتبي"تحقيقها

 أهمية إدارة الموارد البشرية: 3.4.2

تنبححع أهميححة إدارة المححوارد البشححرية مححن تعاملهححا المباشححر مححع أهححم مححوارد المنشححأة وهححو المححورد 

, وال يمكن أبداق مسحاواتهم محع بقيحة االقتصاديةالبشري والذي يعتبر المورد األول واألهم في التنمية 

ي يقححوم المحوارد األخححر  فححالمورد البشححري هححو المتريححر المحححوري الوحيحد فححي كححل المؤسسححات فهححو الححذ

منظمححة علحى تحقيححق  ةي فححإن قحدرة أيحالبتشحريل مواردهحا وبدونححه تفقحد األصحول الماديححة قيمتهحا, وبالتح

أهحدافها بالمسحتو  المطلححوب يعتمحد بالدرجحة األولححى علحى كفححاءة العنصحر البشحر  فححي أدائحه للعمححل, 

لمحورد, فهحي تتحولى نتيجة اإلدارة السحليمة لهحذا ا بلغير أن كفاءة األداء ال تتحقق من تلقاء نفسها 

دارة كحححل النحححواحي التحححي تحكحححم عالقحححات المنظمحححة بأفرادهحححا  اإلشحححراف علحححى كافحححة شحححؤون العحححاملين وا 

بالعمحل إلحى غايحة سحن التقاعحد وهحي بحذل  تهحدف إلحى إرضحاء العحاملين  التححاقهمالعاملين فيها محن 

وظائفهحا  اتسحعتقحد  من جهة ورفع الكفاءة اإلنتاجية من جهة أخر  غيحر أن إدارة المحوارد البشحرية



71 

اليحوم بحيحث لحم تعححد تقتصحر علحى المهححام الروتينيحة التنفيذيحة بحل أصححبحت تسحعى وبقحوة ألن تصححبح 

جححزءاق مححن فريححق اإلدارة, وأن تصححبح شححريكاق رئيسححياق فححي تحريحح  األعمححال مححن خححالل مشححاركتها فححي 

)حرحكو،، السحتراتيجياد عحبعداق أكثحر أهميحة وهحو الب اتخذتالتالي فقد بالمؤسسة و  إستراتيجيةوضع 

2006). 

 أهداف إدارة الموارد البشرية: 4.4.2
تهحححدف إدارة المحححوارد البشحححرية إلحححى مسحححاعدة المنظمحححة فحححي تحقيحححق النجحححاح محححن خحححالل األفحححراد 

الموارد البشحرية إلحى قسحمين إدارة ويمكن تقسيم أهداف ها, أو إلى زيادة فعالية المنظمة, العاملين ب

 هما المنظمة واألفراد:

 :في اآلتيالمنظمة وتتمثل  أهداف 1.4.4.2
 , االستقرار, تطوير وتنمية المهارات, تحقيق االنتماء والوالء(.الكفاءة والفعالية)

 األفراد تتمثل في اآلتي: أهداف 2.4.4.2
تاحححة فححرص ظححروف ومنححاخ عمححل جيححدو فححرص عمححل جديححدة  .أ  , وعدالححة فححي األجححور والمعاملححة وا 

 التقدم الوظيفي.

 .(1999)عالقي، والصحية  جتماعيةوالرعاية االتقديم الخدمات  .ب 

 التوفيق بين األفراد )الموارد البشرية( والوظائف المطلوبة. .ج 

 المناسبة. اعاتشبدوام تحقيق اإل .د 

كسابتوفير المعارف  .ه  المحوارد وظحائف المستمر ألداء , وتطويرها وتأهيلها المهارات وتنميتها وا 

 .(2006البرادعي ،)سمير، البشرية 

 إلدارة الموارد البشرية:الوظائف الرئيسية  5.4.2
 ئف إدارة الموارد البشرية إلى ما يلي:يمكن تقسيم وظا
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 :ما يليوتتمثل فيالوظائف األولية: 1.5.4.2

ويقصحححد بهحححا التعحححرف علحححى األنشحححطة والمهحححام التحححي تتكحححون منهحححا الوظيفحححة وتحديحححد  تحليكككل العمكككل: .أ 

 .الوظيفة بشكل مناسب وتحديد مواصفات شاغلها عاتقها ويتم تصميمعلى مسؤولياتها التي تقع 

المنظمححة مححن أنححواإل وأعححداد  احتياجححاتويقصححد بهححا التعححرف أو تحديححد  تخطككيط القككوإ العاملككة: .ب 

العاملين ويتطلب هذا األمر تحديد طلب المؤسسة من العاملين وتحديد ما هو معروف ومتاح 

 منها والمقارنة بينها لتحديد صافي العجز والزيادة في القو  العاملة للمؤسسة.

الل طلبحات وذل  من خالل البحث عن العاملين في سوق العمل وتصفيتهم من خح ين:ياالختيار والتع .ج 

 .والمقابالت الشخصية, وذل  لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب واالختيارالتوظيف 

ويقصحد بهحا تحديحد القيمحة واألهميحة النسحبية لكحل وظيفحة وتحديحد أجرهحا  تصميم هيككل األجكور: .د 

 وتحديد الدرجات األجرية للوظائف كما تهتم الوظيفة بإدارة سلبية لنظام األجور.

 وتتمثل في اآلتي:الوظائف الثانوية إلدارة الموارد البشرية: 2.5.4.2

ويقصد بهحا محنح مقابحل عحادل لحألداء المتميحز ويمكحن تحفيحز العحاملين  تصميم أنظمة الحوافز: .أ 

 هم الفردي والجماعي وعلى مستو  المنظمة ككل.ئعلى أدا

معينحة كالمعاشحات  تهتم المؤسسحة بمحنح عامليهحا مزايحا تصميم أنظمة مزايا وخدمات العاملين: .ب 

والتأمينححات الصحححية الخاصححة بححالمرض, كمححا تهححتم المنظمححة بتقححديم خححدمات للعححاملين فححي شححكل 

 إلسكان والمواصالت.اورياضية وقد تمتد إلى  اجتماعيةخدمات مالية و 

ة وغالبحاق تحتم نحتهتم كل منظمة بتقييم أداء موظفيهحا وذلح  محن خحالل أسحاليب معي م األداء:يتقي .ج 

محن خحالل الرؤسحاء المباشحرين بهحدف التعحرف علحى الكفحاءة العامحة والتعحرف علحى  هذه العمليحة

 أوجه التطور في األداء.

تمحححارس المنظمحححة أنشحححطة التحححدريب لرحححرض رفحححع كفحححاءة األفحححراد ومعحححارفهم ومهحححاراتهم  التكككدريب: .د 

هحححا التدريبيحححة وأن تسحححتخدم احتياجاتة وعلحححى المنظمحححة أن تححححدد نحححنححححو أنشحححطة معي واتجاهحححاتهم
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 اليب والطرق المناسبة وأن تقيم فعالية البرامج التدريبية التي تمنحها.األس

تهحتم هحذه الوظيفحة بحالتخطيط للحركحات الوظيفيحة المختلفحة للعحاملين فحي  تخطيط المسار الوظيفي: .ه 

المنظمحححة وخصوصحححاق فحححي عمليحححة النقحححل والترقحححي والتحححدريب, وهحححذا يتطلحححب التعحححرف علحححى نقحححاط القحححوة 

 امل.والضعف لد  الفرد الع

 .(2007)سيد، في اآلتي: مثلتوتالوظائف المساعدة إلدارة الموارد البشرية: 3.5.4.2

وهحذه الوظيفحة تهحتم بتنظحيم العالقحات محع النقابحات العماليحة والتطحرق إلحى العالقة مكع النقابكات: .أ 

 الموضوعات مثل الشكاوي والنزاعات والفصل من الخدمة.

 االهتمححامالحفححاظ علححى سححالمة العححاملين وأمححنهم و  وهححي تهححتم بححإجراءاتأمككن وسككالمة العككاملين: .ب 

 النفسية السليمة لهم. باالتجاهات

ويقصححد بهحححا تحديححد سحححاعات العمححل والراححححة واإلجححازات وفقحححاق لنظحححام  سككاعات وجكككداول العمكككل: .ج 

 يناسب طبيعة عمل المنظمة. 

 (E – HRM)اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية 6.4.2
 لكترونية للموارد البشرية:مفهوم اإلدارة اإل  1.6.4.2

لححه تعريفححات ومسححميات تحمححل المعنححى ( E – HRM) إن مفهححوم اإلدارة اإللكترونيححة للمححوارد البشححرية

 وبعضححهم Virtual HRMأو  E – HRفمححنهم مححن يطلححق عليححه فححي الدراسححات األجنبيححة مصححطلح  نفسححه

 عليحه بعحض البحاحثين وكحذل  يطلحق Web – Based HRأو  HR Intranet اآلخحر يطلقحون عليحه مصحطلح

 .(2009)أبوأمونه، (CHRIS) باختصارويرمز له  Computer – Based HRM مصطلح آخر يسمى

 ويمكن عرض بعض التعريفات التي تناولها بعض الكتاب:

تطبيحق متميححز للتقنيحات المعتمححدة علححى "علحى أنهححا  تعحرف اإلدارة اإللكترونيححة للمحوارد البشححرية

بححالموارد البشححرية والححذي سيسححهم فححي بعححض التريححرات التنظيميححة األخححر  الويححب فححي الححنظم المرتبطححة 

فححي إتاحححة إمكانيححة الوصححول إلححى المعلومححات الخاصححة بححالموارد البشححرية علححى نطححاق واسححع وكححذل  
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التطبيححق كمححا تعححرف بأنهححا ", (2007)هككوبكنز، وماركهككام، "تححوفير فححرص عديححدة إلدارة تلحح  المعلومححات

 هات وممارسات المنظمحة فحي المحوارد البشحرية محن خحالل الحدعم الموجحوسياس الستراتيجيات العلمي

األمثل والكامل لقنوات شبكة المعلومات الداخلية والخارجية والدولية فهي طريقحة ألداء  االستراللو 

 .(2008)النجار، ."HRMوظائف 

عمليححححة تخطححححيط وتنفيححححذ تكنولوجيححححا المعلومححححات لححححدعم علححححى األقححححل كمححححا تعححححرف أيضححححاق بأنها"

 (2009)أبوأمونه، "شخصين أو مجموعة من األفراد للمشاركة في إنجاز أنشطة الموارد البشرية

رطححي جميححع آليححات التكامححل الممكنححة بححين محتويححات إدارة تمظلححة " وهنححا  مححن يعرفهححا بأنهححا

الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بهدف خلق قيمحة مضحافة داخحل وعبحر المنظمحات للمحوظفين 

 .(Bondarouk and Rue, 2009)".المستهدفةواإلدارة 

علحححى أنهحححا  (EHRM)يمكحححن للباححححث تعريحححف اإلدارة االلكترونيححة للمحححوارد البشحححرية وممححا سحححبق

تطبيحححق متميحححز للتكنولوجيحححا المعتمحححدة علحححى االنترنحححت فحححي الحححنظم المرتبطحححة بحححالموارد البشحححرية والحححذي 

مكانيح ة الوصحول إلحى المعلومحات الخاصحة يساهم في بعض التريرات التنظيميحة محن خحالل إتاححة وا 

 .رية عن طريق البوابة االلكترونيةبالموارد البش

الحححظ أن اإلدارة اإللكترونيححة للمححوارد البشححرية تشححتمل فححي تعريفاتهححا علححى العناصححر نفسححها ي

التحححي تتكحححون منهحححا اإلدارة اإللكترونيحححة والتحححي تعتمحححد أساسحححياق علحححى دمحححج وظحححائف اإلدارة بتكنولوجيحححا 

علححى شححبكات اإلنترنححت  اق اعتمححاد ICIبتكنولوجيححا  HRMومححن تححم دمححج أنشححطة ووظححائف  المعلومححات

 للتريرات البيئية الداخلية والخارجية. استجابةكسترانت واإلنترانت أو اإل

 أهمية اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية: 2.6.4.2
حسحب حاجحة المنظمحة, فقحد يعتبر تطبيق تكنولوجيا إدارة الموارد البشحرية متنحوإل وذو محد  واسحع 

يقتصححر علححى الجححداول اإللكترونيححة وقححد يتعححداه إلححى األنظمححة المعتمححدة, وهححذا يعتمححد علححى الحلححول التححي 

( المححوارد البشححرية, HRتقححدمها نظححم معلومححات المححوارد البشححرية فمنهححا مححا يتعلححق بحلححول كاملححة لوظححائف )
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يم األداء والتعويضات واألجور وغيرهحا محن ومنها ما يتعلق بوظائف معينة كاالستقطاب, االختيار, وتق

 وظائف الموارد البشرية.

, بنحاء علحى التطبيقحات المسحتخدمة ألنظمحة معلومحات (E – HRM) وهحذا يحؤدي إلحى تنحوإل أهميحة

 .(HRMIS) الموارد

وهنا  بعحض الحدوافع التحي تقحود المنظمحات لحدمج التكنولوجيحا محع المحوارد البشحرية فقحد تكحون 

 و دوافع عالقتيه أو دوافع تحويلية والشكل التالي ويوضح ذل .دوافع تشريلية أ

�            

�           

�            

                             

             �          �        

  � �                              
 HR( دوافع دمج التكنولوجيا مع 7.2شكل )

 ,chartered Institute of Personnel and Development "Changing", Agenda:المصكدر

UK, www.cipd.co.uk,2006, p6 

( فحححي HRهححتم بأنشححطة المححوارد البشححرية )تيالحححظ مححن الشححكل السححابق أن الححدوافع التشحححريلية 

دارة المعلومات الشخصية, في حين أن الدوافع  تهحتم بأنشحطة  العقالنيحةاإلدارة مثل إدارة الرواتب وا 

علحى أدوات المحوارد البشحرية التحي الموارد البشحرية المتقدمحة ويحتم التركيحز هنحا لحيس علحى اإلدارة بحل 

والتقييم, أما الدوافع التحويلية فيتم فيها التركيحز  واالختيار االستقطابتساعد المنظمة في عمليات 

دارة  اإلستراتيجيةمثل إدارة الميزة التنافسية  اإلستراتيجيةعلى وظائف الموارد البشرية ذات الميزة  وا 

 .(2009)أبو أمونه، اإلستراتيجيةالمعرفة 

http://www.cipd.co.uk,2006/
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اإلدارة اإللكترونيحححة للمحححوارد البشحححرية يزيحححد محححن الحاجحححة للعحححاملين بسحححبب سحححهولة  اسحححتخدامإن 

الشحححححركات للبوابححححات اإللكترونيحححححة  اسححححتخدامنافسححححة والبحححححث عحححححن وظححححائف بديلححححة ممحححححا أد  إلححححى مال

(Portalsوذلححح  لزيحححادة مراكزهحححا التنافسحححية ومحححن تحححم زيحححادة اإلنتاجيحححة الكليحححة والنوعيحححة وتقحححدم ت ,)  لححح

 .(2007)النجار، . اآلتيةالبوابات الخدمات 

 خدمات ذاتية فورية للعاملين. .أ 

 خدمات تخطيط القو  العاملة. .ب 

بوابة التوظيف و ربط المواقع المختلفة للمنظمة على اإلنترنت مثل المزايا العينية, بوابة التعليم  .ج 

 مع البوابة الخاصة بإدارة الموارد البشرية.

 بياناتهم الخاصة. تمكين العاملين من معرفة .د 

 .اإلستراتيجيةالقرارات  اتخاذتمكين المديرين من  .ه 

ربححط قواعححد البيانححات المختلفححة داخححل المححوارد البشحححرية مححع بعضححها مثححل برمجيححات األجححور وبرمجيحححات  .و 

تاحتها على الموقع الخاص بالمنظمة لكي يستفيد منه كل من العاملين والمديرين.  األداء وا 

عن العاملين من خحالل بوابحة الشحركة علحى اإلنترنحت, ممحا يحوفر للمحدراء  كتابة التقارير الفورية .ز 

 القرارات الموضوعية.

 أهداف اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية: 3.6.4.2
تعتبححححر أهححححداف اإلدارة اإللكترونيححححة للمححححوارد البشححححرية نابعححححة مححححن تكاملهححححا مححححع أهححححداف اإلدارة 

ة األعمحال, حيحث تححدد تلح  األهحداف بزيحادة التركيحز علحى اإللكترونية, ومواكبتها للتريرات فحي بيئح

, وزيحححادة مرونحححة اإلجحححراءات والممارسحححات لزيحححادة كفحححاءة إدارة المحححوارد البشحححرية اإلسحححتراتيجيةالقضحححايا 

وتقليححححل التكححححاليف إلححححى الحححححد األدنححححى وأن تكححححون إدارة المححححوارد البشححححرية موجهححححة نحححححو خدمححححة اإلدارة 

 .(2009نه، )أبو أمو والعاملين في المنظمة
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نححوإل قححو  العمححل المطلوبححة كححل ذلحح  كححان مححن أهححم  ترييححرمعححدالت التعلححيم فححي العححالم و  ارتفححاإلإن 

 :آلتيةأسباب توجه المنظمات نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية وذل  لتحقيق األهداف ا

ة مححححن خححححالل النفقححححات اإلداريحححح حجححححم تقلححححيصو للمححححوارد البشححححرية,  االسححححتراتيجيتحسححححين التوجححححه  .أ 

 تخفيض تكلفة العمالة.

 تحقيق مكاسب من خالل االستثمار الحقيقي للموارد البشرية. .ب 

 تسهيل أداء وظائف إدارة الموارد البشرية. .ج 

 رفع معدالت األداء واإلنتاجية في المنظمة. .د 

رضاء العاملين. .ه   العمل على تنمية وتحسين عالقات العمل وا 

 توفير فرص أكبر للمشاركة والتدريب. .و 

 .(2008)النجار، تحسين الصورة الخارجية للمنظمة  .ز 

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية: مجاالت 4.6.4.2
عححة أقسححام أساسححية تشححتمل يمكححن تقسححيم مجححاالت اإلدارة اإللكترونيححة للمححوارد البشححرية إلححى أرب

التواصحححل محححع علحححى )تقحححديم الخحححدمات األساسحححية للمحححوظفين, إدارة األفحححراد, تسحححهيل عمليحححة التحححدريب, 

 .(الموظفين

 
 ( مجاالت اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية8.2شكل )

 .(23، ص2006هوبكنز، ماركهام )المصدر: 
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 من التفصيل في اآلتي: شيءالبشرية بويمكن سرد مجاالت اإلدارة اإللكترونية للموارد 

إن تقحديم الخحدمات األساسحية بشحكل إلكترونحي سحواء عحن طريحق اإلنترنحت الخدمات األساسكية: .أ 

 (2007)هوبكنز، وماركهام، أو اإلنترانت له مزايا عديدة نذكر منها اآلتي: 

اليدويحة إلحى حفظ البيانات بدقة متناهية وتجنب الوقوإل في أخطاء نقل المعلومات من النماذج  .1

 قواعد البيانات.

تخفيض المصاريف اإلدارية الخاصة بقسم المحوارد البشحرية محن خحالل االسحترناء عحن النمحاذج  .2

الورقيحححة وعحححدم حاجحححة الموظحححف إلحححى القيحححام بالعمليحححات اإلداريحححة الروتينيحححة مثحححل علميحححات إدخحححال 

 البيانات.

داريحححة محححن تكحححاليف شحححرائها الحححورق فحححي العمليحححات اإل اسحححتخدامالنفقحححات الناجمحححة عحححن  انخفحححاض .3

 وطباعتها وتوزيعها وتخزينها.

 حتياجححاتزيححادة فعاليححة نظححم المححوارد البشححرية مححن خححالل تكامححل قواعححد البيانححات مثححل تحديححد اال .4

 التدريبية من خالل قواعد البيانات وتذكير العاملين بمواعيد التدريب. 

مختلحف المسححتويات التنظيميححة  تحسحين كفححاءة المعلومحات اإلداريححة محن خححالل مقححدرة المحدراء فححي .5

صدار التقارير واإلحصائيات المطلوبة. االطالإلمن   على البيانات وا 

إمكانيححة مراقبححة سححير العمححل وتالشححي المشححاكل الناتجححة عححن فقححدان بعححض النمححاذج أو التقححارير  .6

 الورقية.

 .واالنصرافاتب ونظم تسجيل الوقت والحضور زيادة درجة التكامل بين نظم الرو  .7

أكثر فاعليححة مححن خححالل تحويححل وظححائف المححوارد البشححرية إلححى بححيمكححن إدارة األفححراد األفككراد:إدارة  .ب 

 من التفصيل في اآلتي: شيءوظائف إلكترونية بالكامل, والتي يمكن سردها ب

ن يححتم فيهححا أيعتبححر التوظيححف اإللكترونححي مححن أهححم المجححاالت التححي يمكححن التوظيححف اإللكتروني: .1



79 

اق اعتمححاداإلدارة اإللكترونيححة للمححوارد البشححرية, حيححث يعتمححد العححالم فححي طححرق التوظيححف  اسححتخدام

التوظيحححف اإللكترونحححي  أنظحححم معلومحححات المحححوارد البشحححرية حيحححث بحححد( ICT) رئيسحححياق علحححى وسحححائل

لعمالحة لحد  القطحاإل وأصحبح المصحدر األساسحي لينتشر في الدول الرربية من بداية التسحعينات 

 .(2009و أمونه، )أبالعام والخاص 

إن نظححم التوظيححف اإللكترونححي تعمححل علححى تسححهيل العديححد مححن اإلجححراءات المرتبطححة بعمليححة 

 التوظيف ومن هذه اإلجراءات:

 .تسهيل عملية اإلعالن عن الوظائف الشاغرة 

 .سهولة التعامل مع المنظمات الخارجية والتي تعمل على ترشيح المتقدمين لشرل لوظائف 

 لبات المرشحين لشرل الوظائف.توفير خدمة تتبع ط 

  ربححط مصححادر المعلومححات األخححر  المححرتبط بعمليححة التوظيححف, مثححل بححرامج التححدريب ومتطلبححات

 .(2007)هوبكنز، وماركهام، الكفاءة 

تحححححؤدي أنظمحححححة االختيحححححار للمنظمحححححة إلحححححى زيحححححادة فحححححرص الحصحححححول علحححححى اإللكتروني: االختيحححححار .2

ن محاألشخاص المؤهلين لتقلد المناصب الشحاغرة وتعتمحد هحذه األنظمحة علحى مجموعحة متنوعحة 

تشحححححتمل علحححححى المقحححححابالت واختبحححححارات القحححححدرة واالختبحححححارات الشخصحححححية وغيرهحححححا  االسحححححتراتيجيات

 ظائف المطروحة.لو ام و ءأشخاص يتمتعون بإمكانيات تتال على للحصول

 متمثلة في اآلتي: ئالمساو اإللكتروني بعض  االختياركما أن لعملية 

 من قبل شخص غير المتقدم الفعلي. االختبارإجراء المقابلة أو  احتمالية 

  تحيحححز االختبحححارات التحححي تحححتم عحححن طريحححق اإلنترنحححت ضحححد األفحححراد ذوي المهحححارات المححححدودة فحححي

 الكمبيوتر. استخدام

 الخاصة. حتياجاتتمييز ضد ذوي االوجود  احتمالية 
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تطحححوير وتنفيححححذ أنظمححححة دفححححع  ألغححححراضأنظمححححة التعويضححححات اإللكترونيحححة تسححححتعمل :التعويضحححات .3

األجححور فححي المنظمححات, كمححا تقححوم بالعديححد مححن المهححام مثححل مهححام حسححاب المححدفوعات الخاصححة 

إيصحاالت الحدفع ومنهحا محا يكحون إلكترونيحاق,  باألجر والضحريبة والتحأمين وبعضحها يقحوم بإصحدار

باإلضحححافة إلحححى ذلححح  تقحححوم نظحححم التعويضحححات بإخطحححار المحححوظفين بالعديحححد محححن األمحححور المتعلقحححة 

بالجوانحححب الماليحححة الخاصحححة بهحححم, كمحححا يسحححتطيع المحححدراء محححن خاللهحححا تقحححدير النفقحححات المرتبطحححة 

 .(2007)هوبكنز، وماركهام، . باألجور

متابعحححة وتنفيحححذ أهحححداف عمليحححة تقيحححيم األداء, تقحححوم كثيحححر محححن المنظمحححات محححن أجحححل تقيحححيم األداء: .4

بتحححوفير عمليحححة تقيحححيم أداء إلكترونيحححة لتسحححهيل عمليحححة التقيحححيم علحححى المحححدراء وزيحححادة قحححدرتهم علحححى 

( والحذي يحتم محن خاللحه CPMأنظمحة مراقبحة األداء المحوسحبة ) اسحتخدامعملية القياس, وذلح  ب

الوححدات المنتجحة أو الوقحت المسحتررق لتنفيحذ المهحام وقيحاس قيحاس بعحض المتريحرات مثحل عحدد 

النظححام وهححو زيححادة نطححاق اإلشححراف لتقليححل  امثححل هححذ اسححتخدامنسححبة الخطححأ, ومححن أهححم أسححباب 

 .الوقت المستررق من قبل المدراء لمراقبة أداء العاملين وسلوكهم

د البشرية وظيفة تسحجيل ات التكنولوجيا في إدارة الموار استخداممن أقدم الحضور واالنصراف: .5

الحضحححور واالنصحححراف للعمحححل محححن خحححالل أجهحححزة التسحححجيل اإللكترونيحححة ذات البطاقحححات الورقيحححة 

لتي تطورت بعد ذل  إلى بطاقات خاصة إلدخال البيانات ومن تم تطورت إلحى تسحجيل محن او 

 أنظمة حاسوبية خاصة.

تهححتم مثححل هححذه األنظمححة بتسححجيل عححدد سححاعات عمححل المححوظفين وتتبححع نسححبة الريححاب وذلحح  

 :اآلتيةلألغراض 

 .تسجيل ساعات العمل ألغراض تتعلق بالرواتب 

  لعمل اإلضافية.اتسجيل ساعات 

 .تسجيل المعلومات المطلوبة ألغراض بإدارة المشروعات 
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 ل  ألغراض تتعلق بالصحة واألماني.تحديد المتواجدين في المنظمة وكذل  المتريبين, وذ 

  عحححداد تقحححارير تعتمحححد علحححى مؤشحححرات مثحححل نسحححبة تسحححجيل معلومحححات ححححول الريحححاب عحححن العمحححل وا 

 الرياب األسبوعي.

  التعححرف علححى مكححان تواجححد العحححاملين فححي أي وقححت وكححذل  معرفحححة مححا إذا كححانوا متواجححدين فحححي

 العمل أم ال.

تبححرز أهميححة الححتعلم أو التححدريب اإللكترونححي فححي تححوفير النفقححات :اإللكترونككيالتككدريب والتطككوير  .ج 

الخاصحة بالتححدريب والوقححت ومسححاعدة المححوظفين فحي إدارة الوقححت المناسححب للتححدريب إضححافة إلححى 

الجمعيححة  اعتبححرتلححتعلم وتنميححة مهححاراتهم مححع البقححاء فححي وظححائفهم وقححد لإتاحححة الفرصححة أمححامهم 

مححححن تححححوفير الرضححححاء الححححوظيفي  اق نوعحححح تعلم اإللكترونححححياألمريكيححححة للتححححدريب والتطححححوير عمليححححة الحححح

 .(2009)أبوامونة، فعند الحديث عن التعلم اإللكترونيهنفسبهم في الوقت  واالحتفاظللعاملين 

برنححححامج أو نظححححام الححححتعلم  اسححححتخدامومححححن المزايححححا التححححي يمكححححن الحصححححول عليهححححا مححححن خححححالل 

 (2007)هوبكنز، ماركهام، اإللكتروني ما يلي:

خفححض نفقححات التححدريب بشححكل ملحححوظ نتيجححة إلرححاء أو تقليححل الحاجححة لتححوفير المححدربين, وعححدم  .1

 المتدربين. انتقالالحاجة إلى 

 والسفر سواء للمدرب أو المتدرب. نتقالتقليل الحاجة إلى اال .2

 سهولة تحديث ونشر وتجميع وتخزين مواد التعلم. .3

ثالق يمكن عرض الملفات بأكثر من صيرة تكامل الوسائط المستخدمة في التعلم اإللكتروني فم .4

(pdf - doc.وغيرها ) 

 مواد التعلم أكثر من مرة سواء من قبل المدرب أو المتدرب. استخدامإعادة  .5

 توفير الوقت المطلوب للتعلم والتدريب. .6
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 إمكانية الوصول إلى المصادر الخارجية عن طريق وضع روابط لمواد تعليمية إضافية. .7

العمححل اليححومي فنتيجححة لدراسححة المححوظفين لمححواد الححتعلم اإللكترونيححة مححن مكححاتبهم  دمححج الححتعلم فححي سححياق .8

 .تصميم مواد التعلم بحيث تتكامل بشكل أكبر مع مسؤوليات العمل اليومية باإلمكانأصبح 

علححى  عتمححاداالمححد  و مسححتو  االلتحححاق, و يتميححز الححتعلم اإللكترونححي بالمرونححة سححواء مححن حيححث الوقححت,  .9

 .المكان وغيرها اختيارو سرعة التعلم, و التكنولوجيا, 

الفعححال بححين المححدراء  االتصححالتسححتخدم التكنولوجيححا فححي المححوارد البشححرية مححن خححالل : االتصككال .د 

سواء كان من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى, حيث يحؤدي  االتجاهينوالموظفين في 

لفعال االتصححاال, كمححا يسححاعد الفعححال إلححى زيححادة تحفيححز العححاملين والتحزامهم بشححكل أكبححر االتصحال

عبر اإلنترنت أو اإلنترانت المنظمة من التعاون مع األفراد خارج مناطقها الجررافية وهذا يقلل 

 من التكاليف.

ات نظحام اإلدارة استخداميعتبر تطوير المنافع الوظيفية المجال األخير من تطوير المنافع الوظيفية: .ه 

الحلحححول  اسحححتخداماإللكترونيحححة للمحححوارد البشحححرية والحححذي يتنحححاول الطحححرق المختلفحححة التحححي يحححتم محححن خاللهحححا 

المعلومحات و البرمجية للنظام, والتي يمكن أن تكون بمثابة وسائل تحفيزية والمتمثلة في تقديم الخحدمات 

 -سائل:لدعم حياتهم الوظيفية والعملية, ومن أهم تل  الو  للموظفين

علححى إجمححالي المزايححا  بشححكل مفصححلرف عححوالتي تتححيح للمححوظفين التإجمححالي الخححدمات الوظيفيححة: .1

 برز هذه المنافع:أومن والتي تضاف إلى رواتبهم الصافية,  المقدمة لهم

 .التعرف على كيفية عمل خطط معاشات التقاعد 

  الموظف في دفع المقدار نفسه من المال من راتبه الشهري. استمرالمعا  المتوقع إذا 

   مسحتو  أدائهحم الححالي علحى  انعكحاسالنظر في مستو  أداء نظام حمل األسهم المالية أو محد

 حجم العالوات.
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وهحذه الخدمحة تمكحن العحاملين محن االختيحار محا خدمات المزايا الوظيفية المتاححة علحى اإلنترنت: .2

اإلضافية المقدمة لهم والمتاحة على اإلنترنت والمتمثلة فحي عحالج  بين مجموعة من الخدمات

نفقحححات رعايحححة و التحححأمين علحححى شحححري  الحيحححاة, و التحححأمين علحححى الحيحححاة, و األمحححراض المستعصحححية, 

وقد تكون تل  الخيارات في الخدمات الترفيهية,  شترا االو تسديد ديون المشتريات, و األطفال, 

بحيث تكحون هنحا  سحماحيه للموظحف باختيحار الخحدمات المناسحبة المتاحة إجبارية أو اختيارية 

 لظروف حياته.

وتسحححححمى باسحححححم الخحححححدمات الخارجيحححححة المقدمحححححة المزايحححححا الوظيفيحححححة والخحححححدمات الخارجيحححححة األخر : .3

للمحوظفين وهححي الخححدمات التححي يقححدمها المححوردون سحواء أكححانوا شححركات أو غيرهححا للعححاملين مثححل 

 نت وتعرض بأسعار تنافسية. خدمات التسوق عبر شبكات اإلنتر 

 (2008)علوطي، التغيرات التي تفرضها اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية: 5.6.4.2
 منظمة لبرنامج  اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية ما يلي: ةينتج من خالل تطبيق أي

 التغيرات التنظيمية: .أ 
 وتمثل التريرات التنظيمية في اآلتي:

  ير المباشرة ضمن الهيكل التنظيميإلى العمالة غازدياد الحاجة. 

 .عادة تحليليها ووصفها  ازدياد الحاجة إلى إعادة تصميم الوظائف وا 

  طرق األداء في الوظائف الجديدة ترييرظهور الحاجة إلى. 

 .الحاجة إلى تزويد القيادات اإلدارية بمفهوم تمكين العاملين 

  لحححى تطبيقهحححا لتسحححاعد علحححى  اتصححححاالتسحححتظهر الحاجحححة إلحححى التحححزود بتكنولوجيحححا المعلومحححات وا 

 .تنظيمية أكثر مرونة وأعلى سرعة

 تغيرات في هيكل الموارد البشرية: .ب 
فحححي التجهيحححزات وفحححي طحححرق العمحححل سحححواء فحححي اإلنتحححاج أو التسحححويق أو اإلدارة  ترييحححريحححؤدي ال



84 

في هيكل العمالة, بمعنى أن التحول إلحى آالت تلقائيحة  ترييرالمالية أو في البحوث والتطوير إلى 

الحاسححب اآللححي سححيقلل مححن أعححداد العمالححة اليدويححة والكتابيححة  اسححتخداماألداء أو كاملححة االتوماتيكيححة و 

 تزيد الحاجة إلى العمالة الفنية والتشريلية. هنفسالوقت وغير الماهرة, وفي 

 تغيرات تكنولوجية: .ج 
ححل األعمححال  التححي يؤديهححا النححاس فححي وظححائفهم بالتكنولوجيححا فعنححدما تتريححر التكنولوجيححا تتححأثر ج 

تتريححر الوظححائف وتححؤثر األتمتححة أي األداء التلقححائي لححئالت فححي الوظححائف فححي كححل المسححتويات فهححي 

تخفححض مسححتو  بعضححها وترفححع وتخفححض أهميححة الححبعض اآلخححر, وحتححى عنححدما تسححفر األتمتححة عححن 

لعححاملين ال تكححون بالضححرورة بسححيطة فقححد يفقححد الححبعض أعمححالهم تريححرات بسححيطة فححإن آثارهححا علححى ا

 ويواجه البعض األخر خيار التحول إلى وظيفة أخر  أو أكثر.

منظمحححة تسحححعى لتطبيحححق نظحححام اإلدارة اإللكترونيحححة  ةوهحححذا يتطلحححب علحححى اإلدارة العليحححا فحححي أيححح

 .مثل هذا الترير وتعد له مسبقاق  للموارد البشرية أن تستبق

 ديدة للتدريب والتنمية البشرية:األدوات الج .د 
 :آلتيةاألدوات والوسائل ا االتصالحيث توفر التكنولوجيا و 

وهححي عبححارة عححن بححرامج تتسححم بالححذكاء وتعتمححد علححى معححارف مسححتمدة مححن الخبححرة الككنظم الخبيككرة: .1

البشرية, ويتكون النظام الخبير محن قاعحدة معرفحة تتكحون محن حقحائق عحن مجحال معحين وقواعحد 

 تل  القواعد.  استخدامكيفية  بحثية تحدد

وهححو أححد علحوم الحاسحب الفرعيحة التححي تهحتم بإنشحاء بحرامج ومكونححات نظكم الكذكاء االصكطناعي: .2

ماديحححة قحححادرة علحححى محاكحححاة السحححلو  البشحححري, ويهحححدف هحححذا العلحححم إلحححى محاكحححاة بعحححض عمليحححات 

لجديحدة بمحا يحقحق التقنيحات ا اسحتخداماإلدرا  واالستنتاج المنطقي التي يجيدها اإلنسان وذل  ب

 للحاسب إنجاز العديد من المهمات الصعبة والمعقدة التي كان يقتصر أداؤها على اإلنسان.

وهي عبارة عن نظحم متطحورة معقحدة يمكحن محن خاللهحا محاكحاة وتقليحد نظم المحاكاة والمقلدات: .3
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ن, مقلححححدات اإلبحححححار لتححححدريب قححححادة السححححف أمثلتهححححاها فححححي التححححدريب ومححححن سححححتخدامنظححححم واقعيححححة ال

 ومحاكيات سوق األوراق المالية.

 تحديات تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية: 6.6.4.2
( E– HRM)مححن أهححم التحححديات التححي تواجححه إدارة المححوارد البشححرية عنححد التحححول إلححى أنظمححة 

مححا فياإلدارة اإللكترونيحة للمحوارد البشحرية والتحي يمكحن أن تحؤثر علحى عمليحة نجاحهحا أو فشحلها تمثحل 

 (2007)هوبكنز، وماركهام، : يأتي

على إلراء الحدود بين أقسام تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية حيث كان في أغلب  قدرةال .أ 

المنظمات طاقم العمل الخاص بقسم تكنولوجيا المعلومحات يعمحل بمعحزل عحن األقسحام األخحر  

 داخل المنظمة الواحدة.

فعلحى عكحس نظحم اإلدارة الخاصحة بحالموارد البشحرية السحابقة  تحسين مكانة قسم الموارد البشحرية .ب 

 ها مقتصر على العاملين فيها.استخدامالتي كانت مستقلة بذاتها وكان 

تحويحححل تركيحححز قسحححم المحححوارد البشحححرية إلحححى العمحححالء, حيحححث ينظحححر الكثيحححرون إلحححى مهحححام المحححوارد  .ج 

بالفعححل إنمحا يسححتجيبون فقححط لححرد البشحرية علححى أنهححا مهحام تفعيليححه وتقليديححة أي أنهحم ال يبححادرون 

 فعل اآلخرين.

حاجححة العححاملين بححالموارد البشححرية إلححى فهححم طبيعححة عمححل المنظمححة حيححث يتطلححب التكامححل بححين  .د 

الموارد البشرية والعمل الذي يحتاج إلى نظام اإلدارة اإللكترونية للموارد البشحرية ضحرورة الفهحم 

 الجيد لطبيعة العمل من قبل الطاقم المختص.

عمليحة أتمتحة تقليحل  ةمع األفراد فمحن المحتمحل فحي أيح لالتصالان العاملين بالموارد البشرية فقد .ه 

 أهمية العامل البشري والتواصل بين األفراد.

المنظمة الفعلية ومعرفة مد  قدرة البنيحة التحتيحة الخاصحة بهحا علحى تلبيتهحا  احتياجاتالتعرف على  .و 
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 .القرار بشأن تنفيذ النظام المالئم الذي يمكن أن يحقق أقصى معدل فائدة للعمل بالمنظمة واتخاذ

المحافظة على مستو  جودة الخدمة, فهنا  احتمال النخفاض مستويات جودة الخدمة نتيجحة  .ز 

 لتحول النظام من تقليدي إلى إلكتروني.

لمسحؤولية انتقاالصحة فحي ظحل خابلومات ضحرورة قانونيحة عتأمين المعلومات, حيث يعد أمن الم .ح 

 إلى األفراد العاملين.

 الخاصة. حتياجاتضمان الوصول إلى النظام من قبل كافة العاملين ومن قبل ذوي اال .ط 

 خاصة عند بناء صفحات الويب.بالتوافق مع المعايير المتعارف عليها,  .ي 

 خاصة عند العمل في بيئة دولية.بالجوانب الثقافية  اختالفمراعاة  .  

 (2008)علوطي ،متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية: 7.6.4.2
ال تختلف متطلبحات تطبيحق اإلدارة اإللكترونيحة للمحوارد البشحرية عنهحا فحي اإلدارة اإللكترونيحة 

واإلنترنحت إال أنحه البحد  تاالتصحااليعتمد على الشبكات والبرمجيحات و  اجزء منها فكالهم باعتبارها

بححبعض الجوانححب الفنيححة والتقنيححة وبعححض الجوانححب الخاصححة بعالقححة إدارة المححوارد  االهتمححاممححن زيححادة 

 البشرية بإدارات وأقسام تكنولوجيا المعلومات والتي يمكن التطرق إليها في اآلتي:

 الجوانب الفنية والتقنية: .أ 
بعحححض  لكحححي يكحححون تطبيحححق نظحححام اإلدارة اإللكترونيحححة للمحححوارد البشحححرية فعحححاالق البحححد محححن تحححوفر

 :اآلتيةالمتطلبات والتي تتفاوت من منظمة ألخر  نذكر منها النقاط 

كلي على مد  تقبل المستخدمين لذل  النظام لذا على المنظمحة  اعتمادنجاح أي نظام يعتمد  .1

شحرا  العحاملين فحي عمليحة التصحميم وأخححذ  جحراءات العمححل, وا  شحرح العالقحة بحين أهميحة النظحام وا 

راحححل النظحام وذلحح  للحصحول علححى ترذيحة راجعححة محن المسححتخدمين آرائهحم فححي كحل مرحلححة محن م

 حول التريرات.
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تدريب المستخدمين على النظام الجديد, ضمن بيئة آمنة تتيح للمستخدمين التعرف على مزايا  .2

 النظام وفهمه جيداق.

النظححام للمسححتخدمين أي تبسححيط عمليححة التعامححل مححع النظححام, مححع  اسححتخدامالعمححل علححى تسححهيل  .3

د  المسحتخدمين وزيحادة كفحاءة لنظام بالجودة العالية واألمان, وذلح  لزيحادة تعزيحز الثقحة لحتمتع ا

 النظام. استخدام

 ير معقدة.غهنا  طلب متزايد على أن تكون األنظمة بسيطة و  .4

لألنظمة وتوفير شحبكة إنترانحت بشحكل أساسحي حيحث تقحدم المنظمحة محن  استخدامتوفر واجهات  .5

ات لموظفيهححا تشححمل اإلجححراءات والممارسححات واألنظمححة الخاصححة خاللهححا مجموعححة مححن المعلومحح

 بالموارد البشرية.

دارة اإللكترونيحححة للمحححوارد البشحححرية محححن قبحححل العحححاملين بالمنظمحححة, محححرتبط بشحححكل اإل اسحححتخدامإن  .6

أساسحححي بمسحححتو  الفائحححدة التحححي يحصحححل عليهحححا العامحححل فحححي المنظمحححة محححن تكنولوجيحححا معلومحححات 

 ها.استخدام  سهولة الموارد البشرية ومن مستو 

دارات الموارد البشرية: .ب   العالقة بين إدارات تكنولوجيا المعلومات وا 
( ITيعتبححر بنححاء نظححام اإلدارة اإللكترونيححة للمححوارد البشححرية عمليححة تتطلححب التعححاون بححين إدارة )

دارة ) ( وقححد يتعححد  ذلحح  األمححر التعححاون مححع إدارات أخححر  فححي المنظمححة وذلحح  حسححب حجمهححا HRوا 

 للمنظمة. اإلستراتيجيةتها وحسب التوجهات وهيكل

( البريطححاني علححى مجموعححة مححن الخطححوات التححي تضححمن نجححاح CIPDويركححز تقريححر مركححز )

 :اآلتيةتصميم وتطوير وتنفيذ نظام اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية نوردها في النقاط 

 .كل منهم احتياجاتتلبية متطلبات و استشارة ومراجعة أي منتفع من النظام قدر اإلمكان, للتأكد من  .1

 بتنفيذ تل  المتطلبات في المراحل المبكرة من النظام. االهتمام .2
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جحححراء العمليحححات الالزمحححة لهحححا  .3 تحديححد األشحححخاص المختصحححين لتحححولي مسحححؤولية تلحح  المتطلبحححات وا 

 ومتابعتها مع المنتفعين.

 فحص العمليات والنظام أوالق بأول. .4

ة العالقحححححة بحححححين إدارة المحححححوارد البشحححححرية فحححححي المنظمحححححة وبحححححين مناسحححححبة إلدار  إسحححححتراتيجيةوضحححححع  .5

 ( سواء أكانوا من داخل المنظمة أو من خارجها.ITالمختصين في )

 من فحص النظام بشكل كاف لتحديد المشاكل قبل وضعه موضع التنفيذ.التأكد  .6

 الفصل الثاني:خالصة 
 مباحث تم فيها استعراض الجوانب النظرية المختلفحة ةأربعتناول الفصل الثاني من الدراسة 

 , ومن خالل ما سبق يمكن القول:والمتعلقة بالموضوإل قيد الدراسة

أن اإلدارة االلكترونيححة للمححوارد البشححرية نمححط مححن أنمححاط الفكححر والممارسححات اإلداريححة الحديثححة 

السريع من خالل استثمارها لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للقيام بعملياتهحا  ترييرالتي تتسم بال

طلبححات الالزمححة لتطبيححق هححدا والتفاعححل مححع كححل وظححائف إدارة المححوارد البشححرية شححريطة تححوفر كححل المت

 .النظام

ن نظححححام معلومححححات المححححوارد البشححححرية القححححوي يعتبححححر مححححن المتطلبححححات الماديححححة لححححإلدارة أحيححححث 

يححتم مححن خاللححه معالجححة بيانححات المححوارد البشححرية وتحويلهححا إلححى  الححذية للمححوارد البشححرية و االلكترونيحح

معلومحات تححدعم عمليححة التحححول لنظححام اإلدارة االلكترونيحة للمححوارد البشححرية باالعتمححاد علححى الشححبكات 

, رد البشحريةااللكترونيحة للمحوا مثل االنترانت واالنترنت واللذان يعتبران بمثابة العمحود الفقحري لحإلدارة

لحح  االهتمححام بححالمورد البشححري الححذي يمثححل رأس المححال الفكححري والححدي يعتبححر مححن أهححم ذإضححافة إلححى 

ل اقتصاد المعرفة واحد المتطلبات الفاعلة التحي تسحتجيب لنظحام ظالموارد األساسية للمنظمات في 
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عوقحححات الداخليحححة اإلدارة االلكترونيحححة للمحححوارد البشحححرية ومحححن خاللحححه يحححتم تجحححاوز كحححل الصحححعوبات والم

 والخارجية وتحقق االنسيابية في التطبيق .

 ن نظام اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية يمكن إن يحقق اآلتي:إومما سبق ذكره ف

 .اتتخفيض حجم العمالة بوظائف الموارد البشرية في كل التقسيم .أ 

 .أ الشفافيةبدتمكين العاملين من االطالإل على ببناتهم الشخصية والوظيفية لتحقيق م .ب 

 .تخفيض نسبة استخدام الورق .ج 

 .ماكن عملهمتسريع عملية حصول العاملين على معامالتهم دون تركهم أل .د 

 .التقليل من عبء المعامالت الروتينية التي تقع على كاهل إدارة الموارد البشرية .ه 

ا يخحص تقليل الوقت المهدر من قبل العاملين في الحصول على احتياجاتهم واستفساراتهم فيمح .و 

 .تهم الوظيفية ومستحقاتهم الماليةحيا

 .األرشفة الورقية واالستفادة منهاتوفير المساحات التي كانت مسترلة في  .ز 

 

  



 

 الفصل الثالث
  الجانب العملي
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 كما يلي: أربع مباحثتم تقسيم هذا الفصل إلى 

 .ة مختصرة عن الشركة قيد الدراسةذ:نبالمبحث األول

 المبحث الثاني:عرض خصائص عينة الدراسة .

 .واختبار الفرضيات المعالجة اإلحصائية للبيانات المجمعة المبحث الثالث:

 النتائج والتوصيات. المبحث الرابع:

 قيد الدراسةالشركة الليبية للحديد والصلب ة عن ذ: نبالمبحث األول
أعمالهححا والحححدخول إلححى عحححالم  إلدخححال مشحححروإل اإلدارة اإللكترونيححة علحححىفححي إطحححار سححعي الشحححركة 

االلكترونيحححة لتقحححديم أفضحححل الخحححدمات وتسحححهيل إجراءاتهحححا اإلداريحححة حرصحححاق منهحححا علحححى تقلحححيص النفقحححات, 

لحصحححول علحححى الشحححهادة العالميحححة للكمبيحححوتر موظحححف  تحححدريباق عمليحححاق ل 2000باشحححرت فحححي تحححدريب عحححدد 

( كخطوة أولى إلنجحاح هحدا المشحروإل, كمحا قحدمت العديحد محن الحدورات التدريبيحة للعحاملين Ic3واالنترنت )

تتمتححع و فححي مجححاالت الحاسححوب مثححل الححدورة الشححاملة واإلكسححل والشححبكات وغيرهححا مححن الححدورات األخححر , 

التقسححيمات التنظيميححة مححع بعضححها الححبعض كمححا تتمتححع كافححة  الشححركة بشححبكة داخليححة )انترانححت( تححربط كافححة

غلحب األجهحزة الموجحودة بالشحركة مربوطحة أن أالتقسيمات التنظيمية في الشركة بخدمات االنترنت حيث 

م شححرعت الشححركة الليبيححة للحديححد والصححلب مححن خححالل 2013علححى الشححبكة العالميححة االنترنححت وفححي سححنة 

ظم والبرمجححة التابعححة إلدارة الحاسححبات والححنظم واالتصححاالت بالتعححاون المبححرمجين واألخصححائيين بقسححم الححن

مع المبرمجين واألخصحائيين محن شحركة دسحتور الهندسحة العالميحة فحي تطحوير األنظمحة الرئيسحية والهامحة 

بالشحححركة, وهحححذه األنظمحححة تشحححمل )الماليحححة, التجاريحححة, المشحححتريات, المخحححازن, المحححوارد البشحححرية, التسحححويق, 

م حيحث تحم تقسحيم 2013( لسحنة 19تاج( وفق العقد المبرم مع شركة دسحتور الهندسحية رقحم )تخطيط اإلن

 :آلتيالمشروإل إلى عدة مراحل وهي كا

 )المرحلة األولى: وتشمل نظم )المالية , التجارية, المخازن, المشتريات, الموارد البشرية. 
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 الصححادر والححوارد ,أوامححر  المرحلححة الثانيححة: وتشححمل نظححم )التسححويق ,تخطححيط اإلنتححاج ,الصححيانة,

  .العمل, نظام اإلدارة

م تححم البححدء فححي الدراسححة والتصححميم حيححث سححيتم ترييححر كافححة المنظومححات 01/07/2013وفححي 

أسس مختلفة إلى منظومات مرتبطة ببعضها من خالل  ىالقديمة المستقلة عن بعضها المبنية عل

خحر وإلنجحاز هحذا التطحوير تحم آالشبكة المحلية الموسعة حيحث يحتم تبحادل المعلومحات محن نظحام إلحى 

تطبيقحات مايكروسحوفت ويحتم تشحريلها عحن طريحق الشحبكة  باسحتعمالاستخدام أحدث لرحات البرمجحة 

( ويعتمحد علحى CERPSتسمية هحذا النظحام بحح)( وقد تم WEB APPLICATIONالعالمية الموسعة )

تجميححع البيانححات والعمليححات مححن كافححة اإلدارات بالشححركة فححي قاعححدة بيانححات واحححدة , حيححث يححتم مححن 

خاللهححا إصححدار التقححارير واإلحصححائيات والرسححومات البيانيححة ومححن تححم إظهححار المؤشححرات التححي يمكححن 

ر يا إلى تقليل الخسائر واألخطاء ومتابعحة سحمن خاللها إصدار القرارات السليمة التي تؤدي بدوره

 العمل وغيرها.

هحححححي )التجاريحححححة,  اختبارهحححححا بصحححححورة أوليحححححةوالمنظومحححححات التحححححي تحححححم إنجازهحححححا وتحححححم البحححححدء فحححححي 

الححنظم )الماليححة, األفححراد, التححدريب( حيححث وصححلت  السححتكمالالمشححتريات, المخححازن( والعمححل جححاري 

 %.75نسبة إنجاز المشروإل للمرحلة األولى 
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 ( النظام الجاري العمل على تطبيقه في الشركة الليبية للحديد والصلب1.3كل )ش

 .,{www.libyansteel.com}: موقع الشركة الليبية للحديد والصلب المصدر

من خالل استعراض  الشكل السابق للنظام يمكن سرد أهم المزايا المحصلة من هذا النظحام 

 .,{www.libyansteel.com}صلب موقع الشركة الليبية للحديد والكما يلي:

 أنظمة مترابطة ومتكاملة حيث يتم إدخال المعلومات مرة واحدة وباإلمكان رؤيتها للكل. .1

 البيانات تحدث في حال إدخالها وال يوجد تحويل لها. .2

استخدام المستندات الورقية عند نقطة إدخال البيانات فقط وبعد ذلح  يحتم تحويحل البيانحات عحن  .3

 تقليل استخدام الورق. طريق النظام أي

االحتفححاظ بالمسححتندات غيححر المطلوبححة حيححث باإلمكححان اسححتخراجها مححن النظححام فححي أي وقححت مححا  .4

 عدا الوثائق الرسمية.

 سهولة الوصول للمعلومة عبر النظام. .5

 التدقيق والتأكد من كل اإلجراءات يتم من خالل النظام مما يحد من وجود األخطاء. .6

 بعد اإلدخال واالعتماد.التحديث التلقائي وفوري  .7



94 

التعامحل محع قاعححدة بيانحات موحححدة لتصحبح فرصححة االزدواجيحة صححفر, والحدخول إلححى النظحام عححن  .8

 طريق المشرلين المسموح لهم من اإلدارة )إدارة النظام( فقط.

 الدخول المتعدد للنظام يكون وفق الشروط ولوائح الشركة. .9

 باستمرار.قطع الريار والمستهلكات يتم تحديثها وتقييمها  .10

 سرعة إنجاز العمل بسبب توحيد المفاهيم والتعريفات لكل وحدات النظام. .11

 زيادة قدرة اإلدارة على المتابعة من خالل سرعة متابعة البيانات. .12

 اإلدارة العليا بإمكانها متابعة ومالحظة سير العمل من خالل النظام وخطوات اتخاذ القرار. .13

 لمعنيين.ميزة إرسال تذكيرات إلى المشرلين ا .14

 بإمكان اإلدارة العليا استخدام أي تقرير بدون انتظار وصولها. .15

 زيادة الوقت المتاح لتقييم األعمال لرؤساء األقسام و ما فوق. .16

 تقليل كبير في تكاليف الطباعة. .17

 معلومات وفيرة لتقييم الزبائن والموردين. .18

 مساعدة في تخطيط العمالة بعد االنتهاء من تجهيز النظام. .19

 حركة للبيانات المختصة بالمتابعة. ةية مراجعة أيإمكان .20

عالوة على ما سبق يمكن التنويه إلحى أن الشحركة الليبيحة للحديحد والصحلب سحعت جاهحدة فحي 

( كمحا 42, حيث أصدر المدير العحام للشحركة قحرار رقحم )2005تطبيق اإلدارة اإللكترونية منذ سنة 

تححولى القيحام بالترتيبححات الالزمححة لتطبيححق مشححروإل ( بشححأن تشحكيل لجنححة بالشححركة ت4فحي الملحححق رقححم )

الميكنة في الشركة الليبية للحديد والصلب, ومن أهم المهام التي أوكلت إلى اللجنة المشكلة تتمثل 

 (4(، الملحق رقم )42قرار أمين اللجنة الشعبية رقم ) في اآلتي:
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ية فححي مجححال تقنيححة المعلومححات دراسححة كيفيححة االسححتفادة مححن المشححاريع المنفححذة حاليححاق أو المسححتقبل .1

 مثل شبكة المعلومات واسعة النطاق, المقسم, ...الز.

 وضع اإلطار العام للميكنة اإلدارية بالشركة ومراحل ذل . .2

 وضع جدول زمني إلتمام عملية الميكنة اإلدارية بالشركة والمراحل الالزمة لذل . .3

 ورات تدريبية.تحديد متطلبات الميكنة اإلدارية من معدات وتجهيزات ود .4

اإلشحححراف علحححى تنفيحححذ بحححرامج للتوعيحححة بأهميحححة الميكنحححة ودورهحححا فحححي تسحححهيل اإلجحححراءات اإلداريحححة  .5

 وسرعة اتخاذ القرارات.

اقتححراح اإلجححراءات المطلوبححة مححن الشححركة لتنفيححذ بححرامج الميكنححة اإلداريححة مثححل التعاقححد مححع جهححة  .6

 خارجية أو خبراء في هذا المجال.

 المركزي بالشركة.إعداد تصور لألرشيف  .7

 دراسة الوضع الحالي للنظم اإلدارية والمعلوماتية ومقترحات التحسين أو اإلضافة. .8

 .دراسة كيفية االستفادة من حواسيب التحكم في العمليات اإلنتاجية بالمصانع في اتخاذ القرارات .9

صدار ( في تجميع المعلومات 20دراسة كيفية االستفادة من مركز التحكم اإلشرافي )م.ف  .10 وا 

 التقارير, وتطويره أو تحديثه بالكامل.

دراسة الهيكل التنظيمي للشركة لمواكبة عملية الميكنة اإلداريحة ومحد  الحاجحة إلحى إجحراء أي  .11

 تعديالت, أو إضافة تقسيم تنظيمي لإلشراف على األعمال المتعلقة بتقنية المعلومات.
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 اني: عرض خصائص عينة الدراسة ثالمبحث ال
 لعلميالمؤهل ا .أ 

التوزيححع التكححراري والنسححبي للمؤهححل العلمححي للعينححة قيححد مححن عليهححا  التححي تححم الحصححولالنتححائج 

 (: 1.3) الدراسة كما هو مبين بالجدول

 ( التكرار والتكرار النسبي للمؤهل العلمي لعينة الدراسة.1.3جدول )
 التكرار النسبي التكرار المؤهل العلمي ت
 2.61 3 أقل من متوسط 1
 26.96 31 متوسط 2
 29.57 34 دبلوم عالي 3
 36.52 42 أو ما يعادلها سبكالوريو  4
 4.35 5 ماجستير 5
 0 0 دكتوراه 6

 %100 115 اإلجمالي

%( 70.44) الدراسححةأن الرالبيححة مححن أفححراد عينححة  بيانححات الجححدول السححابق يتضحححمححن خححالل 

أغلححب ممححا يححدل علححى أن (, فححوقت العاليححة )دبلححوم عححالي و بكححالوريوس فمححا مححؤهالالكححانوا مححن ذوي 

ضف ي الق فة  في المع ومفات المسفت اة ونلف  مفن يمؤهالت ع مية عالية مما يحم ون عينة الدراسة 

 .خالل ال يام بوظائ هم بصورة جيدة

 
 الدراسةة العلمي لعين للمؤهلالتمثيل البياني التوزيع التكراري ( 2.3)شكل
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 اخرى احصاء هندسة ا تصاد محاسبة ادارة
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 مجال التخصص: .ب 

لعينحة قيحد لمجحال التخصحص لالتوزيحع التكحراري والنسحبي محن عليها  التي تم الحصولالنتائج 

 اآلتي: الدراسة كما هو مبين بالجدول

 ( التكرار النسبي لمجال التخصص لعينة الدراسة2.3جدول )
 التكرار النسبي التكرار مجال التخصص ت
 24.35 28 إدارة 1
 3.48 4 محاسبة 2
 0.87 1 اقتصاد 3
 47.83 55 حاسوب هندسة 4
 0.87 1 إحصاء 5
 22.61 26 أخر  6

 %100 115 اإلجمالي

الدراسحححة أن الرالبيحححة محححن أفحححراد عينحححة  السحححابق يتضححححالبيانحححات الحححواردة بالجحححدول محححن خحححالل 

لإلجابحة علحى يتمتعحون بالتخصصحات المناسحبة  أن أفراد عينة الدراسة%(, مما يدل على 72.18)

عبارات االستبانة وهذا ويعطي أهمية للمعلومات المتحصل عليها ويجعل نتائج الدراسة أكثر  دقة 

 .موضوعيةو 

 
 الدراسة ةلتوزيع التكراري والنسبي لمجال التخصص لعينلالتمثيل البياني  (3.3) شكل
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 :سنوات الخبرة .ج 
لعينححة قيححد لسححنوات الخبححرة لالتوزيححع التكححراري والنسححبي مححن عليهححا  التححي تححم الحصححولالنتححائج 

 اآلتي: الدراسة كما هو مبين بالجدول

 ( النتائج التوزيع التكراري والنسبي لسنوات الخبرة3.3جدول )
 التكرار النسبي التكرار مجال التخصص ت
 15.65 18 سنوات 5أقل من  1
 18.26 21 10قل من أإلى  5من  2
 17.39 20 15قل أإلى  10من  3
 11.30 13 20إلى أقل من  15من  4
 37.39 43 سنة فأكتر 20من  5

 %100 115 اإلجمالي

كانحت خبحرتهم فحي  أفحراد العينحةأن غالبيحة يتضح  السابقالبيانات الواردة بالجدول  من خالل

, وهحذا مؤشحر إيجحابي يحدل علححى %(66.08سحنوات فححأكثر وبنسحبة ) 10عملهحم الححالي محن مجحال 

األمححر الححذي يزيححد مححن دقححة وموضححوعية يتمتعححون بدرجححة عاليححة مححن الخبححرة أن أفححراد عينححة الدراسححة 

 .البيانات الم تحصل عليها

 
 الدراسة ةلتوزيع التكراري لسنوات الخبرة لعينلالتمثيل البياني  (4.3)شكل
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 :واختبار الفرضيات عةللبيانات المجم اإلحصائيةالمعالجة : المبحث الثالث
 االستبيان  1.3.3

 تححم ,  حيححثعلححى اسححتمارة االسححتبيان لجمححع البيانححات المتعلقححة بموضححوإل الدراسححة تححم االعتمححاد

لكترونيححة  بحيححث تقححدم  للمستقصححى مححنهم بطححريقتين يدويححةاسححتمارة االسححتبيان  تصححميم  اسححتخدامب وا 

للحصححول علححى البيانححات التححي تسححاعد علححى اختبححار فرضححيات الدراسححة. وتضححم  (InfoPath) برنححامج

 هي:و  خمسة محاورهذه االستمارة 

بعحححض التعريفحححات الحححواردة فحححي اسحححتمارة االسحححتبيان إلزالحححة الرمحححوض وتسحححهيل  : يضحححماألول المحكككور

 . ن التساؤالت الواردة في االستبيانعملية اإلجابة ع

وتشحمل المؤهحل  للمشحاركين بالدراسحة  الشخصحية بالبيانحاتعلق تتفقرات  (4) : يضمالثاني المحور

 طبيعة العمل. , , مجال التخصص, سنوات الخبرةالعلمي

 : ويتضمن البيانات المتعلقة بالفرضيات الفرعية للدراسة وهي كاآلتي:المحور الثالث

بالرطاء القانوني والتشحريعي لتطبيحق مشحروإل اإلدارة  فقرات تتعلق (9حتوي على)يو  األول: الفرض

 . االلكترونية للموارد البشرية بالشركة الليبية للحديد والصلب

فقححرات تتعلححق بحاإلجراءات والخطححوات التححي تتبعهححا الشححركة للعمححل  (9)ويحتححوي علححى:الثككاني الفككرض

 . لكترونيعلى تريير ثقافة العاملين من العمل اليدوي التقليدي إلى العمل اال

بحاإلجراءات والتححدابير التحي تتبعهححا الشحركة لجعححل تتعلححق  ات ( فقحر 8)ويحتحوي علححى :الثالككث الفكرض

 . ريرات االلكترونيةالهيكل التنظيمي يتمتع بالمرونة لالستجابة للت

( فقحححرات تتعلحححق بأخحححذ الشحححركة فحححي الحسحححبان عنحححد تبنيهحححا لمشحححروإل اإلدارة 8ويحتحححوي علحححى )الرابكككع: الفكككرض

 االلكترونية للموارد البشرية فقدان عدد من الموظفين لوظائفهم في كل المستويات التنظيمية. 

( فقرات تتعلق بتوفر وصف وظيفحي ححديث  لحذا الشحركة يحتم محن خاللحه 8ويحتوي على) الفرض الخامس:

 .   رامج والخطط التدريبية وتحديد االحتياجات التدريبية لمختلف التقسيمات التنظيميةوضع الب

 علحىاسحتمارة اسحتبيان موزعحة عشحوائياق وبالتسحاوي  (15)عينحة اسحتطالعية حجمهحا  تم توزيع
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قيحححاس و وذلححح  لرحححرض معرفحححة  المسحححتهدفتين فحححي الدراسحححةأفحححراد العينحححة محححن كلتحححا اإلدارتحححين  عحححدد محححن

 .ساق لالستبانةالثبات واالت

( اسحتمارة الكترونيحة وزعحت 12يدوية وبطريقة يدويحة وعحدد )استمارة  (140عدد) توزيعفقد تم  الذ

حيححث أن أغلححب القيححاديين فححي الشححركة يمتلكححون حسححابات علححى البريححد  البريححد الححداخلي للشححركة باسححتخدام

الداخلي للشركة وتبين أن هنا  من ال يجيحد اسحتخدام البريحد المخصحص لحه وهحذا يعتبحر سحبب فحي عحدم 

, وبعحححد (152ليصحححبح العحححدد اإلجمحححالي لالسحححتمارات الموزعحححة ) توزيحححع االسحححتمارة بالطريقحححة اإللكترونيحححة,

 اسححتمارة, (115)وبهححذا تححم التعامححل مححع  , ,غيححر صححالحةة يدويححة اسححتمار  (13هنححا  )الفحححص تبححين أن 

 .( استمارة يدوية103( استمارة الكترونية وعدد )12وتتمثل في )

 ( يبين عدد استمارات االستبيان الموزعة والمتحصل عليها ونسبة الفاقد منها4.3جدول )

     ال      ت 
     ز  

       ت 
 ي  ي 

       ت 
        ي 

غي     ح  
    ح يل

   ح  
    ح يل

   ب      ق 

152 103 12 13 115 25 

من المستهدفين محن الدراسحة قحد بلرحت  االستجابةنالحظ من خالل الجدول السابق أن نسبة 

 :اآلتي%( كما هو موضح بالشكل 75.16) 

 
 منها( نسبة االستمارات الصالحة وغير الصالحة ونسبة الفاقد 5.3شكل )

75.16 

11.3 

21.73 

 صالحة ل تح يل

 غير صالحة ل تح يل 

 نسبة ال ا د
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 مقياس ليكرت الخماسي 2.3.3
لتقحححدير درجحححة اإلجابحححة لعبحححارات أبعحححاد  Likert Scaleكحححرت الخماسحححييمقيحححاس لتحححم اسحححتخدام 

, محايحد)غيحر موافحق بشحدة, غيحر موافحق,  بالبحدائل ( ابتحداءق 5–1الدراسة, حيث منح الدرجات من )

 .منهم يستقصموافق, موافق بشدة(والتي تقيس اتجاهات وآراء الم  

أن  إلححىفيشححير هححذا  (3)اإلجابححة  وسححيطفححإذا كححان  ,(3ل )ئهححذه البححدا وسححيطيكححون وبالتححالي 

ذا كححان  ,اإلجابححة كانححت بالحيححاد  فيشححير هححذا إلححى أن اإلجابححة كانححت (3)اإلجابححة أكبححر مححن  وسححيطوا 

 تميححل فيشححير هححذا إلححى أن اإلجابححة كانححت (3)اإلجابححة أقححل مححن  وسححيطأمححا إذا كححان  ,بالموافقححة تميححل

 .أم ال (3)درجة اإلجابة تختلف عن  وسيطاختبار ما إذا كان  تموبالتالي  ,غير موافق

دخححال البيانححات باسححتخدام حزمححة البرمجيححات الجححاهزة  وبعححد  االنتهححاء مححن ترميححز اإلجابححات وا 

(Minitab ):تم استخدام هذه الحزمة في تحليل البيانات كما يلي 

 صدق االستبيان: 3.3.3

 محنتم التأكحد محا وضحعت لقياسحه, وقحد ةسحتبانالا عبحاراتبصدق االستبيان أن تقحيس  يقصد 

 :اآلتيتينصدق االستبيان بالطريقتين 

 ين:مصدق المحك .أ 
خبحححراء مختصحححين فحححي  (6)حكمحححين تألفحححت محححن االسحححتبانة علحححى مجموعحححة محححن الم   عحححرضتحححم 

وأسحححماء المحكمحححين محححن حملحححة شحححهادة الحححدكتوراه والماجسحححتير واإلحصحححاء  اإلدارة والمحاسحححبةمجحححالي 

جحراء حكمحينآلراء السحادة الم   تمحت االسحتجابةوقحد , (1)بالملحق رقم  محا يلحزم محن ححذف وتعحديل  وا 

 في ضوء المقترحات المقدمة, وبذل  خرجت االستبانة في صورتها النهائية.

 :)اعتمادية األداة المستخدمة( صدق المقياس .ب 

 ة ثبات االستبانة.طريق باالعتماد في هذه الدراسة علىصدق المقياس  اختبارتم 

لو تم إعادة تطبيقها بعد مدة  ههذه االستبانة النتيجة نفس ىعطبثبات االستبانة أن ت   يقصدو 
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, أو بعبححارة أخححر  أن ثبححات االسححتبانة يعنححي أفححراد العينححة أنفسححهموالشححروط علححى  هوتحححت الظححروف نفسحح

أفححراد العينححة علححى  توزيعهححااالسححتقرار فححي نتححائج االسححتبانة وعححدم ترييرهححا بشححكل كبيححر فيمححا لححو تححم إعححادة 

 معامحلة )بحإجراء طريقح االسحتبانةعدة مرات خالل فترات زمنية معينة. ويمكن التحقق من ثبات  أنفسهم

 :اآلتيفكانت النتائج كما هي مبينة بالجدول  Cronbach's Alpha Coefficient (ألفاكرونباخ

 كرونباخألفا  ( نتائج اختبار5.3جدول )
 كرونباخ قيمة معامل ألفا الفرضيات ر.م

مححححا هححححو الرطححححاء القححححانوني لتطبيححححق مشححححروإل اإلدارة اإللكترونيححححة للمححححوارد البشححححرية  .1
 .بالشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة

0.841 

اإلجحححراءات والخطحححوات التحححي تتبعهحححا المنظمحححة للعمحححل علحححى ترييحححر ثقافحححة  محححا هحححي .2
 العاملين من العمل اليدوي التقليدي إلى العمل اإللكتروني.

0.908 

مححاهي اإلجححراءات والتححدابير التححي تتبعهححا الشححركة لجعححل الهيكححل التنظيمححي يتمتححع  .3
 .بالمرونة لالستجابة للترييرات اإللكترونية

0.858 

تأخححذ الشححركة  فححي الحسححبان محن خححالل تبنيهححا لمشححروإل اإلدارة اإللكترونيححة فقححدان هحل  .4
 .عدد من العاملين لوظائفهم وفي كل المستويات التنظيمية

0.937 

هححل يتححوفر  لححد  الشححركة وصححف وظيفححي حححديث يححتم مححن خاللححه وضححع الخطححط والبححرامج  .5
 .التقسيمات التنظيمية التدريبية للعاملين وتحديد االحتياجات التدريبية لمختلف

0.914 

 0.974 الدرجة الكلية

 

 فرضحيةأن قيمحة معامحل ألفحا كرونبحاخ لكحل يتضحح  السحابقجحدول ال محنالنتائج المبينحة  من خالل

تم قحد يعنحي أنحه ممحا, 0.6سحاوي  قحيم أكبحر محن تكانحت  لجميع الفرضحياتلدرجة الكلية او  الفرضياتمن 

ومحن تحم الوصحول للنتحائج  عباراتهاتأكد من صدق وثبات االستبانة وصالحيتها للتحليل واإلجابة على ال

 .االستبيانمن أجلها استمارة  صممتالتي الالزمة الختبار فرضيات الدراسة 

 :اختبار الفرضيات 4.3.3
تناول هذا الجانحب محن التحليحل اختبحار فرضحيات الدراسحة للوصحول إلحى قحرار  بشحأن رفحض  

 تالفحرض الصحفري وذلح  باسحتخدام البيانحات التحي تحم الحصحول عليهحا محن االسحتبيانا قبولأو عدم 

اختبككار الموزعححة علححى المشححاركين فححي الدراسححة وذلحح  باسححتخدام التحليححل اإلحصححائي المناسححب وهححو )
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حيحث تحم ، وذل  لدراسة متطلبحات تطبيحق اإلدارة اإللكترونيحة للمحوارد البشحرية (Sign Test))اإلشارة 

تجحر   ليحة التحيماإلحصحائية الالمعارات بحاالخت أححد, باعتبحاره  Sign Testاإلشحارةار تبحاخ اسحتخدام

 ( الحذي يجحر  1samplet)األححادي( t) ار مقابحل الختيحاربح, وهحو اختةترتيبيحالبيانحات تكحون  عنحدما 

الن البيانحات  اإلشارةار بعندما تتبع البيانات التوزيع الطبيعي وفى هذه الدراسة قد تم استخدام اخت

 :اآلتية, وقد أعطيت البيانات القيم ترتيبية

 ( رموز مقياس ليكرت للعبارات6.3جدول )

 غير موافق محايد افقمو  موافق بشدة اإلجابة
غير موافق 

 بشدة
 1 2 3 4 5 القيمة

 ار:بالخت اإلشارةويستخدم اختيار 

)الوسححيط .أو أقحل عبحارة يسحاوي قيمحة مححددةالن وسحيط درجحة الموافقحة ححول إ: H0الفكرض الصكفري

 (.3أصرر من أو يساوي 

.)الوسيط أكبر هذه القيمة أكبر من أن وسيط درجة الموافقة حول هذه العبارة  :H1الفرض البديل 

 :اآلتيعلى النحو  هذه الدراسةض  في و الفر  وقد تم اختبار(, 3من 

 .أو غير موافق{ محايدال يوجد موافقة حول هذه العبارة }: H0الفرض الصفري 

والتخححاذ قححرار حححول هححذه الفرضححية تححم يوجححد موافقححة حححول هححذه العبححارة }موافق{: H1الفككرض البككديل

 :اآلتي( إلجراء التحليل اإلحصائي والوصول إلى اتخاذ القرار Minitabاستخدام برنامج )

 قبححولفهححذا يححدل علححى  0.05أكبححر مححن  {P-value}إذا  كانححت قيمححة مسححتو  المعنويححة المشححاهد  .1

 هال يوجد موافقة حول هذه العبارة.الفرض الصفري أي أن

فهححذا يححدل  0.05سححاوي يأصححرر مححن أو  {P-value}إذا كانححت قيمححة مسححتو  المعنويححة المشححاهد  .2

, وبذل  أنه يوجد موافقة حول هذه العبارة وعلى رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل 

 موافقة, وفيما يلي تحليل واختبار فرضيات الدراسة.يكون االتجاه العام حول هذه العبارة بال
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 اختبار الفرضية الفرعية األولى: .أ 
 تم اختبار هذه الفرضية التي تنص على:   

"ال يوجحد غطحاء قحانوني لتطبيحق مشحروإل اإلدارة اإللكترونيحة للمحوارد البشحرية  : H0الفكرض الصكفري

 بالشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة". 

"يوجحححد غطحححاء قحححانوني لتطبيحححق مشحححروإل اإلدارة اإللكترونيحححة للمحححوارد البشحححرية  :H1الفكككرض البكككديل 

 بالشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة". 

ار اإلشححارة اإلحصححائي لكححل عبححارة مححن عبححارات هححذه الفرضححية التححي عححن طريححق إجححراء اختبحح 

, وكانت النتحائج (Minitab) كانت تسع عبارات وأجريت الحسابات عن طريق البرنامج اإلحصائي

 :اآلتيكما بالجدول 

 ( نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الفرعية األولى7.3جدول )

 العبارة ث

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

موا 
ير 

غ
ق  فق
مواف

ير 
غ

شدة
ب

 

مستوإ المعنوية 
 المشاهد 

P-value 

توجححد عححدد مححن التشححريعات الوظيفيححة )تشححريعات العمححل( تعرقححل  1
 عمل الشركة في تبني التحول إلى اإلدارة اإللكترونية.

18 58 14 21 4 0.000 

تسحححعى الشحححركة بشحححكل جحححدي للتواصحححل محححع الجهحححات ذات العالقحححة  2
 والتشريعات الالزمة للتحول لإلدارة االلكترونية.إلصدار القوانين 

7 32 18 37 21 0.9789 

هنحححا  قحححوانين وقحححرارات صحححادرة عحححن الجهحححات التشحححريعية بالدولحححة  3
 بخصوص قانونية التعامل بالمستندات اإللكترونية.

3 27 26 39 20 0.9993 

هنحححا  إجحححراءات وخطحححوات قانونيحححة اتخحححذتها الشحححركة بخصحححوص  4
 باإلدارة اإللكترونية بدالق من األساليب التقليدية.التعامل 

14 33 13 34 21 0.8136 

هنححا  تشححريعات ليبيححة نافححذة بخصححوص حمايححة الملكيححة الفكريححة,  5
 التوقيع اإللكتروني, التجارة اإللكترونية جرائم الكمبيوتر.

6 18 28 36 27 1.000 

اإللكترونيححححة والتوقيححححع توجححححد حجيححححة للكتابححححة اإللكترونيححححة والنسححححز  6
 اإللكتروني أمام القضاء في ليبيا.

4 17 26 39 29 1.000 

تعتبححر المراسحححالت االلكترونيحححة ذات  صحححبرة قانونيحححة مثلهحححا مثحححل  7
 المراسالت والتوقيعات اليدوية .

5 27 13 38 32 0.9999 

توجحححححد جهحححححات رسحححححمية ترعحححححى وتتحححححولى عمليحححححة اإلشحححححراف علحححححى  8
 التوقيعات االلكترونية.استصدار واعتماد 

4 15 27 42 27 1.000 
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 العبارة ث

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

موا 
ير 

غ
ق  فق
مواف

ير 
غ

شدة
ب

 

مستوإ المعنوية 
 المشاهد 

P-value 

يتححححوفر لححححد  الشححححركة عناصححححر كفححححؤة متخصصححححة فححححي الجوانححححب  9
 القانونية ي رجع لها عند حدوث المنازعات.

36 56 10 8 5 0.000 

 0.9996      العام

 :اآلتي نتائج التحليل الواردة بالجدول السابق إلى تشير

مححن الفرضححية األولححى تبححين وجححود عححدد مححن تشححريعات  (, 9(,)1مححن خححالل نتححائج الفقححرتين )

( وجححود 9العمححل والتححي تعيححق عمليححة التحححول لححإلدارة االلكترونيححة فححي حححين تبححين نتححائج الفقححرة رقححم )

خبرات قانونية ذات كفاءة في حل المشاكل القانونية ,مما يدل على عدم وجود تكامل وتعاون من 

 ات ذات العالقة لنجاح تطبيق هذا المشروإل .ة للمشروإل مع باقي الجهذقبل الجهة المنف

( , من الفرضحية الفرعيحة األولحى 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2في حين كانت نتائج كالق من الفقرات )

 ( بعححدم الموافقححة وهححذا يححدل علححى عححدم وجححود غطححاء قححانوني وتشححريعي7.3كمححا هححو مبححين بالجححدول رقححم )

 .رية وقلة االهتمام بالجوانب القانونية والتشريعيةلتطبيق مشروإل اإلدارة االلكترونية للموارد البش

ال : )ن الباحث يستطيع اتخاذ قرار بعدم رفض الفحرض القائحلإعلى ما ورد أعاله ف واستناداق 

يوجد غطاء قانوني لتطبيق مشروع اإلدارة اإللكترونية للموارد البشكرية بالشكركة الليبيكة للحديكد 

 .(والصلب بمصراتة

 رعية الثانيةاختبار الفرضية الف .ب 
 تم اختبار هذه الفرضية التي تنص على:

ال توجحححد إجحححراءات وخطحححوات تتبعهحححا المنظمحححة للعمحححل علحححى ترييحححر ثقافحححة " :H0الفكككرض الصكككفري 

 ".العاملين من العمل اليدوي التقليدي إلى العمل اإللكتروني

للعمحل علحى ترييحر ثقافحة العحاملين محن  الشحركةتوجحد إجحراءات وخطحوات تتبعهحا ":H1الفرض البديل

 ". العمل اليدوي التقليدي إلى العمل اإللكتروني
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بححارات هححذه الفرضححية التححي عححن طريححق إجححراء اختبححار اإلشححارة اإلحصححائي لكححل عبححارة مححن ع 

, وكانت النتحائج (Minitab) عبارات وأجريت الحسابات عن طريق البرنامج اإلحصائي كانت تسع

 :ياآلتكما بالجدول 

 ( نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الفرعية الثانية8.3جدول )

 العبارة ث
شدة

ق ب
مواف

 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

مستوإ 
المعنوية 
 المشاهد

P-value 

1 
تسحححححعى الشحححححركة إلحححححى محححححنح العحححححاملين مكافحححححأة وتشحححححجيعهم مقابحححححل 
الحصححول علححى معرفححة إضححافية تمكححنهم مححن التحسححين فححي أسححاليب 

 وطرق أداء األعمال.

10 39 8 44 14 0.8332 

2 
تعمححل اإلدارة العليححا بالشححركة علححى تشححجيع الممارسححات االلكترونيححة 
األفضحححل بحححين العحححاملين وتنشحححرها فيمحححا بيحححنهم كنمحححوذج يحتحححذ  بحححه. 

 )إيميل,....(

24 48 6 30 7 0.0006 

3 
خحالل تلتزم اإلدارة العليا بالشركة بتزويحد العحاملين بالمعلومحات محن 

عقحححد النحححدوات والمحاضحححرات التثقيفيحححة فيمحححا يخحححص مشحححروإل اإلدارة 
 االلكترونية.

4 25 10 62 14 1.0000 

4 
تعمل اإلدارة العليا بالشركة على ربط الحوافز والمزايا علحى أسحاس محا 

 .ضرورية لمجال عمله ةيتعلمه العامل من مهارات تقنية وتكنولوجي
11 30 13 42 19 0.9812 

اإلدارة العليحححا فحححي الشحححركة بتبسحححيط وتسحححهيل إجحححراءات العمحححل تهحححتم  5
 اإلداري بشكل يناسب ويسهل تطبيق اإلدارة اإللكترونية.

6 27 11 32 39 0.9999 

توجد رغبة لد  العاملين بالشحركة  للتححول والتكيحف محع التطحورات  6
 التكنولوجية المستخدمة في بيئة العمل.

31 59 7 11 7 0.000 

الشحححححركة علحححححى شحححححفافية المعلومحححححات وذلححححح  بإتاحتهحححححا بكافحححححة تعمحححححد  7
 المستويات التنظيمية.

9 37 28 25 16 0.3340 

8 
تعمححل اإلدارة العليححا بالشححركة علححى نشححر ثقافححة التفححاؤل فححي المنظمححة 
حتحححى ي قبحححل العحححاملون علحححى الترييحححر بحمحححاس ويتقبلونحححه محححن خحححالل 

 توضيح الجوانب اإليجابية المترتبة عليه.

9 26 21 33 26 0.9950 

يححر القححيم السححائدة بححين العححاملين وذلحح  بنشححر يتعمححل الشححركة علححى تر 9
 وروح التعاون والمشاركة. ئقيم العدل والمباد

10 26 23 26 30 0.9857 

 0.9929      العام 

 :اآلتي نتائج التحليل الواردة بالجدول السابق  إلى تشير
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الثانية سحعي اإلدارة العليحا بالشحركة علحى تشحجيع  , من الفرضية(6, 2من خالل نتائج الفقرتين )

الممارسححات االلكترونيححة ووجححود رغبححة مححن العححاملين للتحححول والتكيححف مححع التطححورات الحاصححلة فححي بيئححة 

 .العمل وهذا بدوره يساعد على عملية التحول إلى اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية

(, والدرجححححة الكليححححة للفرضححححية الفرعيححححة 9, 8 ,7, 5, 4, 3, 1فححححي حححححين كانححححت نتححححائج الفقححححرات )

جحراءات تتبعهحا 8.3الثانية كما هو مبين بالجدول رقم ) (, بعدم الموافقة وهدا يدل عدم وجحود خطحوات وا 

الشركة للعمل على تريير ثقافة العاملين من العمل اليدوي التقليدي إلى العمل االلكتروني مثحل النحدوات 

اإلدارة االلكترونيحححة  وكحححذل  إيضحححاح الجوانحححب االيجابيحححة والمزايحححا التحححي والمحححؤتمرات العلميحححة فيمحححا يخحححص 

 .يتحصل عليها الموظف من خالل تطبيق اإلدارة االلكترونية

واسححتنادا علححى مححا ورد أعححاله فححان الباحححث يسححتطيع اتخححاذ قححرار بعححدم رفححض الفححرض 

ة العاملين من العمكل ال توجد إجراءات وخطوات تتبعها المنظمة للعمل على تغيير ثقافالقائحل: )

 (.اليدوي التقليدي إلى العمل اإللكتروني

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: .ج 
 تم اختبار هذه الفرضية التي تنص على:

"ال توجححد إجححراءات وتححدابير تتبعهححا الشححركة لجعححل الهيكححل التنظيمححي يتمتححع  :H0الفككرض الصككفري 

 بالمرونة لالستجابة للترييرات اإللكترونية".

"توجد إجراءات وتدابير تتبعها الشركة لجعل الهيكل التنظيمي يتمتع بالمرونة  :H1الفرض البديل 

 لالستجابة للترييرات اإللكترونية". 

رات هححذه الفرضححية التححي عححن طريححق إجححراء اختبححار اإلشححارة اإلحصححائي لكححل عبححارة مححن عبححا 

, وكانحححت (Minitab) ائيعبحححارات وأجريحححت الحسحححابات عحححن طريحححق البرنحححامج اإلحصححح كانحححت ثمحححاني

 :اآلتيالنتائج كما بالجدول 
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 ( نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الفرعية الثالثة9.3جدول )

 العبارة ث

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

مستوإ 
المعنوية 
 المشاهد

P-value 

تعمحححححححل الشحححححححركة علحححححححى دمحححححححج بعحححححححض التقسحححححححيمات  1
 المتشابهة في العمل.التنظيمية ذات الطبيعة 

4 37 11 39 24 0.9879 

تسعى الشركة من خالل سياسحاتها إلحى تقليحل عحدد  2
 األقسام واإلدارات للحد من المركزية اإلدارية.

2 17 18 43 35 1.000 

3 
تقححوم الشححركة بالتقليححل مححن درجححة تخصححص العمالححة 
محححححن خحححححالل عحححححدم السحححححماح بفحححححتح وظحححححائف جديحححححدة 

 ومتنوعة.

4 31 18 22 40 0.9978 

4 
تسعى الشركة إلى االتجاه نحو تكحوين فحرق العمحل 
إلنجححححححححاز األعمححححححححال بححححححححدالق مححححححححن اعتمادهححححححححا علححححححححى 

 التقسيمات المختلفة.

32 41 10 10 22 0.000 

تقوم الشركة بدعم وتشجيع عملية تفحويض السحلطة  5
 ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات.

4 14 17 34 46 1.000 

سياسحححاتها إلحححى توسحححيع  تسحححعى الشحححركة محححن خحححالل 6
 نطاق اإلشراف لتقليل عدد المستويات التنظيمية.

4 14 22 36 39 1.000 

7 
تعتمحححد الشحححركة فحححي تطحححوير هيكلهحححا وأنظمتهحححا محححن 
خالل االسترشاد بهياكل تنظيمية لشركات تسحتخدم 

 اإلدارة اإللكترونية.

2 28 48 28 9 0.8358 

8 

أيححححة تريححححرات إدارة المححححوارد البشححححرية علححححى علححححم تححححام بححححأن 
تنظيميحححححة كإعحححححادة توزيحححححع العحححححاملين علحححححى الوظحححححائف أو 
إحححححداث أي ترييححححر فححححي الهيكححححل التنظيمححححي, يعتبححححر مححححن 
 العوامل المؤثرة في تحديد الطلب على الموارد البشرية.

6 57 29 17 6 0.000 

 0.9998      العام 
 

محححن الفرضحححية الثالثحححة, سحححعي الشحححركة الحححى االتجحححاه نححححو  (8, 7, 4نتحححائج  الفقحححرات ) لمحححن خحححال

تشكيل فرق العمل بدالق من االعتماد الكلي علحى التقسحيمات التنظيميحة فحي انجحاز بعحض األعمحال, كمحا 

أي تريحرات تنظيميحة محن خحالل إدخحال أنظمحة عمحل  ثححداإأن إدارة الموارد البشرية تعي جيداق انه عنحد 

 لموارد البشرية يؤثر في حجم ونوإل الطلب على العمالة المطلوبة.جديدة كاإلدارة االلكترونية ل



109 

(, والدرجححة الكليحة للفرضحية الفرعيحة الثالثحة كمححا 6, 5, 3, 2فحي ححين كانحت نتحائج الفقحرات, 

( بعححدم الموافقححة وهححدا يححدل علححى عححدم وجححود إجححراءات وتححدابير تتبعهححا 9.3هححو مبححين بالجححدول رقححم )

 يتمتع بالمرونة لالستجابة للتريرات االلكترونية.الشركة لجعل الهيكل التنظيمي 

ال ن الباحث يستطيع اتخاذ قرار بعدم رفحض الفحرض القائحل: )إعلى ما ورد أعاله ف واستناداق 

توجككد إجكككراءات وتككدابير تتبعهكككا الشككركة لجعكككل الهيكككل التنظيمكككي يتمتككع بالمرونكككة لالسكككتجابة 

 (.للتغييرات اإللكترونية

 الفرعية الرابعةاختبار الفرضية  .د 
 تم اختبار هذه الفرضية التي تنص على.

"ال تأخذ الشركة  في الحسبان من خحالل تبنيهحا لمشحروإل اإلدارة اإللكترونيحة  :H0الفرض الصفري 

 فقدان عدد من العاملين لوظائفهم وفي كل المستويات التنظيمية". 

لمشحححروإل اإلدارة اإللكترونيحححة  "تأخحححذ الشححركة  فحححي الحسحححبان محححن خححالل تبنيهحححا :H1الفكككرض البكككديل 

 فقدان عدد من العاملين لوظائفهم وفي كل المستويات التنظيمية".

رات هححذه الفرضححية التححي عححن طريححق إجححراء اختبححار اإلشححارة اإلحصححائي لكححل عبححارة مححن عبححا 

, وكانحححت (Minitab) عبحححارات وأجريحححت الحسحححابات عحححن طريحححق البرنحححامج اإلحصحححائي كانحححت ثمحححاني

 :اآلتيالنتائج كما بالجدول 

 ( نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الفرعية الرابعة10.3جدول )

 العبارة ث

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

مستوإ 
المعنوية 
 المشاهد 

P-value 

1 

تقحححوم اإلدارة العليحححا فحححي الشحححركة بوضحححع ترتيبحححات 
للعحاملين ممحن لبرامج وخطحط تدريبيحة مخصصحة 

يتوقحححع أن تتضحححرر وظحححائفهم محححن خحححالل تطبيححححق 
 اإلدارة اإللكترونية.

3 17 15 56 24 1.000 
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 العبارة ث

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

مستوإ 
المعنوية 
 المشاهد 

P-value 

2 
تحححدعم الشحححركة محححن خحححالل سياسحححاتها فحححي االسحححترناء 

العمالحححة الزائحححدة وغيحححر المحححاهرة بالتشحححجيع علحححى  عحححن
 برنامج الخروج المبكر والتقاعد االختياري.

5 12 13 46 39 1.000 

اإلدارة العليحححا فحححي الشحححركة عنحححد تقيحححيم أداء تعتمححد  3
 العاملين على برامج حديثة ومعايير دقيقة.

8 14 17 45 31 1.000 

4 
تسعى اإلدارة العليحا فحي الشحركة  محن خحالل سياسحاتها 
نحححححو التحححححول لححححإلدارة اإللكترونيححححة بتعريححححف العححححاملين 

 بمزايا تطبيق هذا البرنامج وعيوبه.

4 35 15 38 23 0.9893 

أغلححححب العححححاملين فححححي الشححححركة علححححى درايححححة تامححححة  5
 بمفهوم اإلدارة اإللكترونية.

2 11 13 61 28 1.000 

6 
توجححد خطححة عمححل واضحححة المعححالم حححول تطبيححق 
مشححححححححروإل اإلدارة اإللكترونيححححححححة للمححححححححوارد البشححححححححرية 

 مقسمة إلى مراحل للتنفيذ.

7 54 17 24 13 0.0101 

7 

تعمحححل الشحححركة علحححى تجنحححب مشحححاكل الوقحححوإل فحححي 
العمالححححة الزائححححدة )البطالححححة المقنعححححة ( مححححن خححححالل 
التحليحححل الحححدقيق للوظحححائف للتعحححرف علحححى العحححبء 

 الالزم للقيام بكل وظيفة على حدة.

2 19 17 31 46 1.000 

8 
تعتمحححد إدارة المحححوارد البشحححرية بالشحححركة بشحححكل أساسحححي 
علححى األهححداف العامححة فححي تحديححد حجححم ونوعيححة القححو  

 تل  األهداف.البشرية الالزمة لتحقيق 

6 36 38 18 17 0.2471 

 1.000      العام 
 

( , مححن الفرضححية الفرعيححة الرابعححة وجححود خطححة عمححل واضحححة 6مححن خححالل نتيجححة الفقححرة رقححم )

المعحالم ومقسحمة إلحى مراححل للتنفيحذ وهحذا يتضحح جليحاق محن خحالل الحدخول علحى موقحع الشحركة علحى 

 شبكة االنترنت.

(, والدرجحة الكليحة للفرضحية الفرعيحة 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1)  في حين كانت نتائج الفقحرات

( بعححدم الموافقححة وهححدا يححدل علححى عححدم أخححد المنظمححة فححي 10.3الرابعححة كمححا هححو مبححين بالجححدول رقححم )
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الحسححبان مححن خححالل تبنيهححا لمشححروإل اإلدارة االلكترونيححة للمححوارد البشححرية فقححدان عححدد مححن العححاملين 

 لتنظيمية.لوظائفهم وفي كل المستويات ا

ال ن الباحث يستطيع اتخاذ قرار بعدم رفحض الفحرض القائحل: )إعلى ما ورد أعاله ف واستناداق 

تأخككذ الشككركة  فككي الحسككبان مككن خككالل تبنيهككا لمشككروع اإلدارة اإللكترونيككة فقككدان عككدد مكككن 

 (.العاملين لوظائفهم وفي كل المستويات التنظيمية

 اختبار الفرضية الفرعية الخامسة: .ه 
 اختبار هذه الفرضية التي تنص على:تم 

يتوفر لد  الشحركة وصحف وظيفحي ححديث يحتم محن خاللحه وضحع الخطحط "ال  : H0الفرض الصفري

 ".والبرامج التدريبية للعاملين وتحديد االحتياجات التدريبية لمختلف التقسيمات التنظيمية

وضححع الخطحححط  يتحححوفر لححد  الشحححركة وصححف وظيفحححي حححديث يحححتم مححن خاللحححه" :H1الفككرض البكككديل 

 ". والبرامج التدريبية للعاملين وتحديد االحتياجات التدريبية لمختلف التقسيمات التنظيمية

عححن طريححق إجححراء اختبححار اإلشححارة اإلحصححائي لكححل عبححارة مححن عبححارات هححذه الفرضححية التححي  

, وكانحت النتحائج Minitabعبارات وأجريت الحسابات عن طريق البرنامج اإلحصحائي  يكانت ثمان

 :اآلتي كما بالجدول

 ( نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الفرعية الخامسة11.3جدول )

 العبارة ث

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

مستوإ 
المعنوية 
 المشاهد

P-value 

1 
يتم تحديث األوصاف الوظيفية لكحل وظحائف الشحركة بحين 

 الحين واآلخر.
3 32 12 44 24 0.9996 

2 
يحححتم اإلعحححالن عحححن الوظحححائف الشحححاغرة محححن خحححالل وسحححائل 
اإلعحححححححالم المختلفحححححححة المرئيحححححححة والمسحححححححموعة وعلحححححححى موقحححححححع 

 اإلنترنت الخاص بالشركة.

31 59 6 14 5 0.000 
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 العبارة ث

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

مستوإ 
المعنوية 
 المشاهد

P-value 

3 

يعتمححححد المححححدراء فححححي الشححححركة علححححى الوصححححف الححححوظيفي 
تقيححححححححيم األداء عنححححححححد تحديحححححححححد االحتياجححححححححات التدريبيحححححححححة ل

فحححححي أخطحححححاء  للوظحححححائف التابعحححححة لهحححححم لتفحححححادي الوقحححححوإل
التححححدريب الزائححححد عححححن الحاجححححة والححححذي يحمححححل المنظمححححة 

 مصاريف إضافية.

6 25 20 43 21 0.9998 

4 

هنحححا  دراسحححات وأبححححاث يقحححوم بهحححا متخصصحححون فحححي مجحححال 
التححححدريب يححححتم مححححن خاللهححححا التعححححرف علححححى أمححححاكن الضححححعف 
والخلل لد  العاملين ومعالجتها بإدمحاجهم فحي بحرامج تدريبيحة 

 الوصف الوظيفي. معتمدين في ذل  على

6 24 13 52 20 1.000 

5 
يحححتم اختيحححار المحححوظفين لشحححرل الوظحححائف بنحححاء علحححى القحححدرات 
والمهححارات التححي يمتلكهححا الشححخص المتقححدم للوظيفححة وفقححاق لمححا 

 هو مدون ببطاقة الوصف الوظيفي.

25 29 17 29 15 0.1816 

6 
 –يفضحححل األشحححخاص القحححائمون علحححى عمليحححة االختيحححار 

اختيححار األشححخاص ذوي الكفححاءة والقححدرة علححى التعامححل 
 مع التقنية الحديثة.

28 47 9 26 5 0.000 

تقحححححوم الشحححححركة باالسحححححتعانة بخبحححححراء خحححححارجيين لتححححححديث  7
 األوصاف الوظيفية دورياق وتقييمها.

5 12 31 34 33 1.000 

8 
تتناسحححححححححححب وظحححححححححححائف المحححححححححححال  الحاليحححححححححححة بمسحححححححححححمياتها 

الالزمحححة لتطبيحححق مشحححروإل وتخصصحححاتها محححع الوظحححائف 
 اإلدارة االلكترونية.

4 21 23 23 44 1.000 

 0.9999      العام 

(, محححن الفرضحححية الفرعيحححة الخامسحححة , اسحححتخدام الشحححركة للوسحححائل 6, 2نتحححائج  الفقحححرات ) لمحححن خحححال

الحديثحححة  لإلعحححالن عحححن الوظحححائف الشحححاغرة, وكحححذل  تفضحححيل  األشحححخاص القحححائمين علحححى عمليحححة االختيحححار 

والتعيين, قبول األشخاص دوي القحدرة علحى التعامحل محع التكنولوجيحا الحديثحة, وهحدا يحدل علحى رغبحة الشحركة 

 .  في تطوير أساليبها اإلدارية واستقطابها لألشخاص دوي الخبرة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة

الفرعيححححة ( والدرجححححة الكليححححة للفرضححححية 8, 7, 5, 4, 3, 1فححححي حححححين كانححححت نتححححائج الفقححححرات )

( بعحدم الموافقحة وهحذا يحدل علحى ان الشحركة ال يتحوفر 11.3الخامسة  كمحا هحو مبحين بالجحدول رقحم )
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لححديها وصححف وظيفححي حححديث يححتم مححن خاللححه  وضححع الخطححط والبححرامج التدريبيححة للعححاملين وتحديححد 

 االحتياجات التدريبية لمختلف التقسيمات التنظيمية بالشركة.

ال ن الباحث يستطيع اتخاذ قرار بعدم رفحض الفحرض القائحل: )إه فعلى ما ورد أعال واستناداق 

يتككوفر  لككدإ الشككركة وصككف وظيفككي حككديث يككتم مككن خاللككه وضككع الخطككط والبككرامج التدريبيككة 

 (.للعاملين وتحديد االحتياجات التدريبية لمختلف التقسيمات التنظيمية

 الدراسةومقترحات : نتائج وتوصيات المبحث الرابع
 الدراسة نتائج 1.4.3

التي  من خالل التحليالت اإلحصائية التي أجريت على البيانات المجمعة من عينة الدراسة

إلحى مجموعحة محن النتحائج  تم اختيارها محن الشحركة الليبيحة للحديحد والصحلب قيحد الدراسحة تحم التوصحل

 :التالية 

لبشحححرية غيححر متحححوفر اإلطححار القححانوني والتشحححريعي لتطبيححق مشحححروإل اإلدارة االلكترونيححة للمححوارد ا .1

 وذل  من حيث:

 فححي الشححركة الليبيححة للحديححد والصححلب  ضححعف الخطححوات واإلجححراءات التححي تتخححذها اإلدارة العليححا .أ 

لتطبيحق  ةمن حيث التواصل مع الجهحات ذات العالقحة الستصحدار القحوانين والتشحريعات الالزمح

 اإلدارة االلكترونية.

لتطبيححححق اإلدارة االلكترونيححححة والصححححادرة عححححن جهححححات القححححوانين والتشححححريعات الالزمححححة تححححوفر  قلححححة .ب 

يع االلكتروني, التشريعية في الدولة والتي تجيز قانونية التعامل بالمستندات االلكترونية , التوق

 .واالنترنت جرائم الكمبيوتروالحماية من 

غيحححاب الجهحححات الرسحححمية بالدولحححة والتحححي تخحححتص وتشحححرف علحححى عمليحححة استصحححدار التوقيعحححات  .ج 

 .نية مثلها مثل التوقيعات اليدويةنية واعتمادها والتي تجعلها ذات صبرة قانو االلكترو 

إلححى إعاقححة عمليححة التحححول إلححى  آلححتوجححود بعححض التشححريعات )تشححريعات العمححل( والتححي بححدورها  .د 
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 .رات والكفاءات القانونية بالشركةاإلدارة االلكترونية على الرغم من توفر الخب

ة  مححن قبححل اإلدارة العليححا فححي الشححركة فيمححا يخححص العمححل الخطححوات واإلجححراءات الفعليحح ضححعف .2

 على تريير ثقافة العاملين من العمل التقليدي إلى العمل االلكتروني وذل  من حيث:

أسحححاليب وطحححرق أداء قلحححة االهتمحححام بتحفيحححز العحححاملين اللحححذين يسحححعون لتطحححوير قحححدراتهم لتحسحححين  .أ 

شححروإل اإلدارة االلكترونيححة مححن خححالل ل  قلححة تزويححدهم بالمعلومححات فيمححا يخححص ماألعمححال, وكححذ

 .قد الندوات والمحاضرات التثقيفيةع

االهتمام من قبل  اإلدارة العليا في الشركة فيما يخص تبسيط وتسهيل إجراءات العمل  ضعف .ب 

 اإلداري بشكل يناسب ويسهل تطبيق اإلدارة اإللكترونية.

 وقلحةالشفافية في المعلومات  وعدم إيضاح الجوانب االيجابية لمشحروإل اإلدارة االلكترونيحة  قلة .ج 

االهتمام بنشر ثقافة العدل وروح التعاون والمشاركة بين العاملين والذي بدوره يقلحل محن فحرص 

 .االلكترونيةنجاح مشروإل اإلدارة 

مارسات االلكترونية مع وجود رغبة من تشجيع العاملين على المباإلدارة العليا بالشركة  اهتمام .د 

 .ملين للتحول لإلدارة االلكترونيةالعا

قلححة اإلجححراءات والتحححدابير التححي تتبعهحححا الشححركة لجعحححل الهيكححل التنظيمحححي يتمتعبالمرونححة الكافيحححة   .3

 :ودل  من حيث لالستجابة للترييرات اإللكترونية

يالت الهيكليححة  فيمححا يخححص دمححج غيححاب الجديححة التامححة مححن قبححل اإلدارة فححي إجححراء بعححض التعححد .أ 

 بعض التقسيمات التنظيمية ذات الطبيعة المتشابهة في العمل .

عحدد األقسحام  قلة سعي اإلدارة العليا بالشركة من خالل سياساتها الداخلية في التقليل من .ب 

 .وتقليل درجة تخصص العمالة واإلدارات للحد من المركزية اإلدارية
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عمليححححة تفححححويض السححححلطة ومشححححاركة قلححححة اهتمححححام اإلدارة العليححححا بالشححححركة فححححي دعححححم وتشححححجيع  .ج 

 العاملين في اتخاذ القرار. 

تقليحححل عحححدد المسحححتويات التنظيميحححة محححن خحححالل العمحححل علحححى باإلدارة العليحححا بالشحححركة  اهتمحححامقلحححة  .د 

 .توسيع نطاق اإلشراف

تماد عليها في انجاز األعمال بدالق بتكوين فرق العمل واالع اهتمام اإلدارة لعليا بالشركة .ه 

 من اعتمادها على التقسيمات التنظيمية المختلفة.

الشركة الليبية للحديد والصلب ال تأخذ في اعتبارهحا فقحدان بعحض العحاملين لوظحائفهم وفحي كحل  .4

 :حيث المستويات التنظيمية عند تطبيق مشروإل اإلدارة االلكترونية ودل  من

م محححن خاللهحححا اإلدارة العليحححا فححي الشحححركة بوضحححع ترتيبحححات لبحححرامج تقححو  وجحححود خطحححوات جحححادة قلححة .أ 

وخطط تدريبية مخصصة للعاملين ممحن يتوقحع أن تتضحرر وظحائفهم محن خحالل تطبيحق اإلدارة 

 اإللكترونية واستيعابهم والمحافظة عليهم .

قلحححة دعحححم اإلدارة العليحححا بالشحححركة محححن حيحححث التشحححجيع علحححى  بحححرامج الخحححروج المبكحححر والتقاعحححد  .ب 

 الختياري عند االسترناء عن العمالة الزائدة وغير الماهرة  .ا

اإلدارة العليحححا فحححي الشحححركة بتوضحححيح المزايحححا والعيحححوب الناتجحححة عحححن تطبيحححق اإلدارة قلحححة اهتمحححام  .ج 

 االلكترونية وشرح وتعريف اإلدارة االلكترونية للعاملين .

 .مراحل للتنفيذاإلدارة العليا بالشركة مهتمة بوضع خطة عمل واضحة ومقسمة على  .د 

بحين الححين واآلخحر والتحي  تححديتهااألوصاف الوظيفية بالشحركة الليبيحة للحديحد والصحلب ال يحتم  .5

وتحديححححد االحتياجححححات التدريبيححححة لمختلححححف يححححتم مححححن خاللهححححا وضححححع الخطححححط والبححححرامج التدريبيححححة 

 : وذل  من حيث التقسيمات التنظيمية
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األوصححاف الوظيفيححة لكححل وظححائف الشححركة اهتمححام الجهححات ذات العالقححة بالشححركة بتحححديث  قلححة .أ 

 .بشكل دوري

قلححة اعتمححاد المحححدراء فححي الشححركة علحححى األوصححاف الوظيفيححة عنحححد تحديححد االحتياجححات التدريبيحححة  .ب 

للوظحححائف التابعحححة لهحححم لتفحححادي الوقحححوإل فحححي أخطحححاء التحححدريب الزائحححد عحححن الحاجحححة والحححذي يحمحححل 

 صاريف إضافية.المنظمة م

رف علحى قلة االهتمام بالدراسات واألبحاث التي يقوم بها متخصصون في مجال التحدريب للتعح .ج 

 .أماكن الخلل لدا العاملين

اعتماد اإلدارة العليا بالشركة على االستعانة بخبراء خارجيين للمساعدة في عمليحة تححديث  قلة .د 

عححححاد األوصححححاف الوظيفيححححة ة النظححححر فححححي مسححححميات الوظححححائف وتقييمهححححا بححححين الحححححين واآلخححححر وا 

 .  وخصائصها حتى تتماشى مع تطبيق اإلدارة االلكترونية

التزام اإلدارة العليا من خالل األشخاص القائمين على عمليحة االختيحار والتعيحين التركيحز علحى  .ه 

 .اختيار األشخاص دوي القدرة في التعامل مع التقنية الحديثة

النتححائج التححي تححم الحصححول عليهححا مححن الفرضححيات بنححاءاق علححى مححا سححبق ومححن خححالل اسححتعرض 

الفرعيححححة للدراسححححة يتضحححححح عححححدم اهتمحححححام اإلدارة العليححححا بالمتطلبححححات اإلداريحححححة والتنظيميححححة والقانونيحححححة 

 .ارة االلكترونية للموارد البشريةلتطبيق اإلد ةوالتشريعية الالزم

 توصيات الدراسة  2.4.3
 من خالل نتائج الدراسة يمكن التوصل إلى التوصيات التالية: 

العمل على التواصل مع الجهات التشريعية في الدولة الستصدار القوانين والتشريعات الالزمة  .1

 لتطبيق هذا المشروإل.

 .اتخاذ التدابير الالزمة للعمل على تريير ثقافة العاملين من العمل التقليدي إلى العمل االلكتروني .2
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ضححرورة وضححع اإلجححراءات والتححدابير الالزمححة لجعححل الهيكححل التنظيمححي يتمتححع بالمرونححة الكافيححة  .3

 لالستجابة للتريرات االلكترونية.

العمل على وضع الخطط والبرامج التدريبية لمن يتوقحع أن تتضحرر وظحائفهم محن خحالل إجحراء  .4

 تريرات في أساليب وطرق العمل.

اف الوظيفيحححححة محححححن حيحححححث الواجبحححححات والمسحححححؤوليات التأكيحححححد علحححححى التححححححديث المسحححححتمر لألوصححححح .5

 والمسميات بما يتناسب والعمل االلكتروني .

العمل على تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة فحي مجحال اإلدارة االلكترونيحة للمحوارد  .6

 البشرية للرفع من مستو  الوعي لذا العاملين بالشركة الليبية للحديد والصلب.  

 :تطبيقي مقترح لتطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية وفق نتائج الدراسة الميدانيةنموذج  3.4.3
حيث يتناول هذا النموذج مراحل تسبق عملية التنفيذ وما يحتاجحه تطبيحق هحذا المشحروإل محن 

أو بشحححرية  أو اهتمححام كامححل بكححل المتطلبحححات الالزمححة إلنجاحححه سححواء أكانحححت هححذه المتطلبححات تقنيححة

نجحححاح المشحححروإل إعطحححاء كحححل منهحححا القحححدر الكحححافي لضحححمان ا  تشحححريعية وقانونيحححة, و أو تنظيميحححة  إداريحححة

بالصحورة المطلوبحة, ولحيس كمحا أظهرتحه نتحائج الدراسحة الميدانيحة فحي عحدم وجحود اهتمحام بالمتطلبححات 

 اإلدارية والتنظيمية والتشريعية والقانونية.

 :اآلتيةويعرض الباحث في هذه الجزئية الجوانب أو المراحل 

 المرحلة األولى: تهيئة المنظمة
تهيئة المنظمة والتي تتضمن كالق محن المتطلبحات التقنيحة والبشحرية  فيالمرحلة األولى  تتمثل

 والتشريعية والقانونية.

 المرحلة الثانية: تطوير التقسيمات التنظيمية
 .تطوير التقسيمات التنظيمية والتي تتضمن المتطلبات اإلدارية والتنظيمية وتتعلق
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 .المرحلة الثالثة: تقديم الخدمات اإللكترونية
 أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة تقديم الخدمات اإللكترونية.

وتتضحححمن اقتحححراح الباححححث لحححبعض النمحححاذج والخحححدمات التحححي يمكحححن تقحححديمها للعحححاملين والتحححي 

 اإلنتاجية. مبشكل مستمر وتساهم في رفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة قدرته هايحتاجون

ويوضححح الشححكل اآلتححي عالقححات االرتبححاط بححين متطلبححات تطبيححق الدراسححة مححن واقححع نتححائج التحليححل 

 .اإلحصائي للدراسة الميدانية فيما يتعلق بالمتطلبات اإلدارية والتنظيمية والقانونية والتشريعية

 

نتائج الدراسة الميدانية لمحاور االستبانة وعالقتها بنجاح تطبيق اإلدارة  (6.3) شكل
 اإللكترونية للموارد البشرية

يتضح من الشكل السابق مستو  الداللة لكل فقحرات  مححاور اسحتمارة الدراسحة والتحي كانحت أكبحر 

تححم إدراجهححا فححي الشححكل  ( والتححي تميححل فيهححا اإلجابححات فححي أغلبهححا إلححى عححدم الموافقححة , حيححث0.05مححن )

 لررض إبداء بعض التوصيات في شأنها والتي تؤثر سلباق على نجاح مشروإل اإلدارة االلكترونية.

                  
               

0.9789.2
09993.3

0.8136.4
1.000.5
1.000.6

0.9999.7
1.0000.8
0.000.9

                        

                      

0.8332.1
1.000.3

0.9812.4
0.999.5

0.3340.7
0.9950.8
0.9857.9

0.8332.1
1.000.3

0.9812.4
0.999.5

0.3340.7
0.9950.8
0.9857.9

1.000.1
1.000.2
1.000.3

0.9893.4
1.000.5

0.0101.6
1.000.7

0.2471.8

0.9996.1
0.000.2

0.9998.3
1.000.4

0.1819.5
0.000.6
1.000.7
1.0008
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 مكونات النموذج المقترح: -
 يتكون النموذج المقترح من ثالث مراحل أساسية:

 تهيئة المنظمة. .1

 تطوير التقسيمات التنظيمية. .2

 تقديم الخدمات اإللكترونية. .3

 :اآلتيكما هو موضح في الشكل 

 
 ( نموذج مقترح لتطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية7.3شكل )

نمحا الحيث أنه ال تتم هذه  مراحل الثالث بصورة متتاليحة فحي شحكل مراححل متتابعحة للتنفيحذ, وا 

ألفححراد فححي تتخللهححا عالقححات متشححابكة تتفاعححل فيهححا كافححة المتطلبححات بحيححث تتحقححق القيمححة المضححافة ل

المنظمة اإللكترونية بشكل تراكمي نتيجة تكرار المعامالت اإللكترونية مما يزيد محن قحدرة العحاملين 

 على التفاعل مع الخدمات اإللكترونية.

 وفيما يلي عرض لمراحل النموذج المقترح وفقاق لنتائج الدراسة الميدانية.

1.              .

                           .

                          .

3.                         

2.                          .

                        .

                            .
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 المرحلة األولى: تهيئة المنظمة .أ 
األسحححاليب  اسحححتخدامبالمنظمحححة إلحححى  نتقحححالروف البيئيحححة المالئمحححة لالويقصحححد بهحححا تحححوفير الظححح

ر األسحاليب السحائدة وخلحق عالقحات جديحدة بحين يحالتكنولوجية الحديثة في المعحامالت اإلداريحة, وتري

الموظف واإلدارة تعتمد في أساسها على الثقة والمشاركة بما يضمن تحقيق التفاعحل المطلحوب فحي 

 ذل  من خالل إتباإل اآلتي:الخدمات اإللكترونية و 

إنشححاء البنيححة األساسححية المعلوماتيححة المتمثلححة فححي التكنولوجيححا مثححل الشححبكات واألجهححزة والبححرامج  .1

 وبناء المواقع على شبكة اإلنترنت وتشريلها وصيانتها.

تححوفير اإلطححار القححانوني والتشححريعي الححذي يحقححق قانونيححة اإلجححراءات اإللكترونيححة ويضححمن أمححن  .2

 يانات ومكافحة الجرائم اإللكترونية.وحماية الب

بحداء آرائهحم وتسحجيل  .3 فتح قنوات جديحدة تتحيح مشحاركة العحاملين فحي كحل التقسحيمات التنظيميحة وا 

 شكاويهم من خالل شبكة اإلنترنت.

توفير منافذ إلكترونية لتقحديم الخحدمات اإللكترونيحة محن خحالل تسحهيل إجحراءات الحصحول علحى  .4

 توفير الشبكات الالزمة لذل .أجهزة الحاسوب وتوفيرها و 

رفححع القححدرة التكنولوجيححة للعححاملين مححن خححالل التوسححع فححي إتاحححة بححرامج التححدريب علححى تكنولوجيححا  .5

 المعلومات لكل العاملين دون استثناء.

الترلب علحى المعوقحات الثقافيحة التحي تعيحق التعامحل اإللكترونحي لكسحر الححاجز النفسحي لحذا العحاملين  .6

 .المعامالت اإللكترونية من خالل نشر ثقافة األعمال اإللكترونية في المنظمةوكسب الثقة في 

كححن اقتححراح بعححض  التوصححيات وقححد أوضحححت نتححائج الدراسححة الميدانيححة بعححض النتححائج التححي يم

 تعيق عملية التحول لإلدارة االلكترونية وتتمثل في: بشأنها ألنها

 لشحححركة فحححي التححححول لمشحححروإل اإلدارة مراجعحححة بعحححض التشحححريعات الوظيفيحححة التحححي تعيحححق عمحححل ا
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 االلكترونية وتعديلها.

  التأكيححد علححى سححعي الشححركة بجديححة للتواصححل مححع الجهححات ذات العالقححة للعمححل علححى استصححدار

يجحاد الرطحاء القحانوني ال سحتخدام القوانين والتشريعات الالزمة للتحول إلحى اإلدارة االلكترونيحة وا 

 .المستندات اإللكترونية أو العمل بها

 ن التعامحححل أزيحححادة  التأكيحححد علحححى اإلدارة العليحححا بشحححأن اتخحححاذ اإلجحححراءات القانونيحححة  الالزمحححة بشححح

 األساليب التقليدية. استخدامباإلدارة االلكترونية بدالق من 

 ن إصحححدار القحححوانين والتشحححريعات الالزمحححة فيمحححا يخحححص أالتواصحححل محححع الجهحححات ذات العالقحححة بشححح

 االلكتروني جرائم الكمبيوتر والتجارة االلكترونية.الملكية الفكرية, التوقيع 

 ن إنشحححاء جهحححات رسحححمية تابعحححة للدولحححة تتحححولى عمليحححة أالتواصحححل محححع الجهحححات ذات العالقحححة بشححح

 اإلشراف على استصدار التوقيعات االلكترونية.

 المرحلة الثانية: تطوير التقسيمات التنظيمية .ب 
تحححى تتححححول إلحححى إدارات إلكترونيحححة محححن خحححالل وتهحححدف هحححذه المرحلحححة إلحححى إعحححادة هندسحححة اإلدارات ح

 :اآلتيةتباإل منهجية علمية تقوم على النقاط إإحداث تريرات جذرية على كافة المستويات وذل  ب

 العامة للمنظمة. اإلستراتيجيةدمج الرؤية اإللكترونية ضمن  .1

 ين.نشر فكر وفلسفة إدارة األعمال اإللكترونية بين كافة القيادات اإلدارية والعامل .2

اتخاذ التدابير الالزمة لتطوير العوامل التنظيمية لتوفير الدعائم األساسية للمنظمة اإللكترونية  .3

جراءات العمل وأساليبه.  من حيث الهياكل وا 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتريير سياسات إدارة الموارد البشرية حتحى تصحبح قحادرة علحى تحويحل  .4

 (2003ي، )الريامالعاملين إلى ع مال معرفيين. 

 ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى جزئين:



122 

 أوال : تهيئة العوامل اإلدارية والتنظيمية
 الثقافة التنظيمية: .1

إن ترييححححر ثقافححححة المنظمححححة يحتححححاج إلححححى وقححححت طويححححل كمححححا يحتححححاج إلححححى إشححححرا  كححححل الجهححححود 

 وتوحيدها لذا من الضروري لنجاح عملية التريير الثقافي اتخاذ الخطوات التالية:

  النتائج اإليجابية المترتبة عليه.وتوضيح إقناإل العاملين والمتأثرين بالتريير 

 .نشر التفاؤل في المنظمة حتى يقبل الناس على التريير بحماس ويتقبلونه 

 ر مححن العححاملين, إذ أن هنححا  أسححباب فرديححة لححذل  مثححل يححالعمححل علححى دراسححة أسححباب مقاومححة التري

صحلحة الشخصحية والحاجحة لألمحان الحوظيفي كمحا توجحد الخوف من المجهول, والححرص علحى الم

 أسباب أخر  تتعلق بالمنظمة مثل افتقاد األهداف وانعدام الثقة وقلة الموارد.

  تحديححد العناصحححر التحححي سيشحححملها الترييحححر مثحححل الوظحححائف أو التقسحححيمات التنظيميحححة وكحححذل  تحديحححد

 العناصر التي ستبقى كما هي عليه.

  في ممارسة التريير. جتماعيةاألنشطة اال استخدامبحيث يتم تطوير العادات والتقاليد 

  (19، ص2009)حلواني، تتمتع بقدرات كبيرة على اإلقناإل.وجود قيادة إبداعية تمتل  الثقة بالنفس و 

وقححد أوضحححت نتححائج الدراسححة الميدانيححة بعححض النتححائج التححي يمكححن اقتححراح بعححض  التوصححيات 

 تعيق عملية التحول لإلدارة االلكترونية وتتمثل في: ألنهابشأنها 

وتشجيعهم مقابل حصولهم  آتالعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين من خالل منحهم مكاف –

 على معرفة إضافية تمكنهم من التحسين في أساليب وطرق العمل.

العححاملين بالمعلومححات  ضححرورة التححزام اإلدارة العليححا بعقححد النححدوات والمحاضححرات التثقيفيححة لتزويححد –

 الكافية فيما يخص اإلدارة االلكترونية.

ة التأكيححد علححى عمليححة ربححط الحححوافز والمزايححا بمححا يتعلمححه الموظححف مححن مهححارات تقنيححة وتكنولوجيحح –
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 تساعده على التطوير واإلبداإل في مجال عمله .

 االلكترونية.العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات العمل بشكل يسهل عملية تطبيق اإلدارة  –

التأكيد على إيضاح الجوانب االيجابية لإلدارة االلكترونية للموظفين حتحى يسحاهموا فحي عمليحة  –

تاحتها في كل المستويات التنظيمية.يالتر  ير, والتركيز على شفافية المعلومات وا 

 الهيكل التنظيمي: .2

 يحدث التريير في الهيكل التنظيمي من خالل اآلتي:

 ة واستحداث وحدات تنظيمية جديدة.إلراء وحدات تنظيمي 

  تنظيمية إلى وحدات مستقلة.الوحدات التجزئة 

  مستقلة في وحدة تنظيمية واحدة.التنظيمية الوحدات التجميع 

 ر في المستو  اإلداري للوحدات التنظيمية.يتريال 

 ير في المسميات.يالتر 

 وهنا  تحوالت فرضتها البيئة على الهياكل التنظيمية مثل:

  ل من عدد كبير للمستويات اإلدارية إلى عدد قليل.التحو 

 (217، ص 2003.)أبوبكر، شراف الواسعشراف الضيق إلى نطاق اإلالتحول من نطاق اإل 

ويقصححححد بمرونححححة الهيكححححل التنظيمححححي هححححي قدرتححححه علححححى اسححححتيعاب التريححححرات الحاصححححلة فححححي البيئححححة 

 .المحيطة

وقححد أوضحححت نتححائج الدراسححة الميدانيححة بعححض النتححائج التححي يمكححن اقتححراح بعححض  التوصححيات 

 تعيق عملية التحول لإلدارة االلكترونية وتتمثل في: ألنهابشأنها 

 العمل على دمج بعض التقسيمات التنظيمية ذات الطبيعة المتشابهة في العمل. –

 العمل على تقليل عدد األقسام واإلدارات للحد من ظاهرة المركزية اإلدارية.  –
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ل  من خالل عدم التوسع في فتح وظائف جديدة ذالعمل على تقليل درجة تخصص العمالة و  –

 تزيد من درجة تعقيد الهيكل التنظيمي. ألنهاومتنوعة 

شرا  العامل –  .ين في عملية اتخاذ القراراتزيادة الدعم والتشجيع على عملية تفويض السلطة وا 

 التشجيع على التوسع في نطاق اإلشراف لتقليل عدد المستويات التنظيمية. –

حححد أقسححام اإلدارة الماليححة وهححو قسححم المرتبححات أفححي نقححل  يتمثححلاق هيكليحح ويقتححرح الباحححث تعححديالق 

نجحاز األعمحال إلح  نظحراق الرتباطهمحا الوثيحق محن حيحث ذو  المحوارد البشحرية حد أقسحام إدارة أليصبح 

اإلذن محن قبحل إدارة  امستحقات مالية إال بعد منحه ةفال تستطيع اإلدارة المالية المباشرة صرف أي

 معظمهححاغلححب المشححاكل التححي تحححدث للمححوظفين هححي فححي أن إلحح  فححذالمححوارد البشححرية, عححالوة علححى 

لكترونيححة ومعالجححة ا بححدوره يسححاعد علححى عمليححة التحححول إلححى اإلدارة االذمشححاكل إداريححة أو ماليححة, وهحح

 نجاز األعمال.إالمشاكل اإلدارية والمالية وسرعة 

 
 التعديل الهيكلي إلدارة الشؤون اإلدارية (8.3شكل )

 ثانيا : تطوير إدارة الموارد البشرية
بتطححوير إدارة  االهتمححامإن التحححول إلححى اإلدارة اإللكترونيححة للمححوارد البشححرية يحتححاج إلححى زيححادة 

المححوارد البشححرية باعتبارهحححا ركيححزة أساسحححية فححي إنجحححاح هححذا المشحححروإل, وقححد أوضححححت نتححائج الدراسحححة 

 الميدانية النقاط األساسية التي يجب التركيز عليها عند إحداث مثل هذه التريرات.

 .التأكيد على تحديث األوصاف الوظيفية لكل وظائف الشركة 
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  م ءر المهححام والواجبحات والمسححؤوليات بمحا يححتاليحظحائف وذلحح  بتريالتأكيحد علححى إعحادة تصححميم الو

 مع األعمال اإللكترونية.

 التدريبية. حتياجاتعلى األوصاف الوظيفية في تحديد اال االعتماد 

 دالتشحححجيع علحححى إجحححراء الدراسحححات والبححححوث االسحححتطالعية للتعحححرف علحححى أمحححاكن الضحححعف لححح  

 ب أخطاء التدريب الزائدة عن الحاجة.تدريبية وتجن احتياجاتالعاملين وتحديدها ك

  مححن تتضححرر وظححائفهم مححن خححالل تطبيححق مالتأكيححد علححى وضححع بححرامج وخطححط تدريبيححة للعححاملين

 برنامج اإلدارة اإللكترونية.

 .زيادة التشجيع على برامج الخروج المبكر والتقاعد االختياري 

 مزايححا وعيححوب هححذا المشححروإل  التأكيححد علححى زيححادة التعريححف بمفهححوم اإلدارة اإللكترونيححة وتوضححيح

 ووضع خطة واضحة المعالم مقسمة إلى مراحل للتنفيذ.

ر سياسحات إدارة المحوارد البشحرية وتتمثحل فحي يحكما يقترح الباحث بعض النقاط األساسية لتري

 اآلتي:

 إجراءات العمل وأساليبه: .أ 

 بمراعاة اآلتي:إعادة هندسة نظم العمل المتبعة في مختلف التقسيمات التنظيمية وذل  

  تحويل كافة المستندات القديمة والحديثة "األرشيف الورقي" إلى مستندات إلكترونيحة محن خحالل

 الماسحات الضوئية وتبويبها وتخزينها. استخدام

 .تبسيط اإلجراءات المتبعة لتقليل الوقت والجهد والتكلفة 

  م ءغيحر الضحرورية بمحا يحتالمراجعة كافحة النمحاذج المسحتخدمة وتححديثها للحتخلص محن البيانحات

 مع متطلبات العمل اإللكتروني.

 "التركيز على األهداف والنتائج وعدم التمس  باإلجراءات غير الضرورية "اإلدارة باألهداف. 
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 القيادة: .ب 

التحححول إلححى القيححادة التححي تتسححم بالمبححادرة والتفكيححر االسححتراتيجي وتكححوين رؤيححة مسححتقبلية علححى 

يجحاد حلحول لمشحكالت التحي تواجحه العحاملين وذلح  محن تفجير طاقحات العحاملين وحسح ن اسحتراللها وا 

 :اآلتيةخالل اإلجراءات 

  ساسها اختيار القيادات اإلدارية بمختلحف التقسحيمات التنظيميحة أوضع معايير موحدة يتم على

 دون التقيد باألقدمية المطلقة والتي ال تعد معياراق للقيادة الفعالة.

 اإلدارية من خالل لجنة مركزية تتبع مجلس إدارة الشركة. أن يتم اختيار القيادات 

  أن يححتم عقححد امتحححان تحريححري للمتقححدمين لشححرل الوظححائف القياديححة يتنححاول أهححم القضححايا اإلداريححة

المعاصرة ويكشف عن المهارات السلوكية في التعامل مع المرؤوسحين للتأكحد محن قحدرتهم علحى 

 ممارسة العمل القيادي.

 نظام الحوافز: .ج 

 :اآلتيةحيث يقترح الباحث نظام للحوافز يتسم بالخصائص 

 الحوافز كأداة لتنمية اإلبداإل واالبتكار لد  العاملين. استخدام 

 .ربط الحوافز ببرنامج تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتحفيز العاملين على قبول التريير 

 الحوافز كأداة لالحتفاظ بالكفاءات المتميزة. استخدام 

  تشجع العاملين على التنمية الذاتية والتعلم.توفير حوافز 

 الحوافز غير المادية والمتمثلة في شهادات الشكر والتقدير. استخدام 

 المرحلة الثالثة تقديم الخدمات اإللكترونية: .ج 
ويقتححرح فيهححا الباحححث بعححض النمححاذج التححي يجححب أن يححتم تحويلهححا إلححى نمححاذج إلكترونيححة ويحتاجهححا 

ورة مستمرة وتسهم في زيادة رضاء العاملين, وتقليل الوقت المهحدر فحي سحبيل العاملون في المنظمة بص
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 :الحصول عليها والذي يتطلب إجراء بعض الترتيبات الالزمة والتي تمثل في اآلتي

  إعححادة تصححميم النمححاذج المقتححرح تحويلهححا إلححى النظححام اإللكترونححي وتتضححمن اختيححار تشححكيلة الخححدمات

 .ز على الخدمات الحيوية التي تحل مشكالتهم وتقلل من معاناتهمالمقدمة للعاملين مع التركي

  يححححاه محححححن حيححححث سحححححرعة الحصححححول علحححححى المعلومحححححات االتححححرويج للموقحححححع اإللكترونححححي بعحححححرض مز

 منها من قبل العاملين. االستفادةوالخدمات المتاحة والتي يمكن تقديمها من خالله و 

 لكحل العحاملين بحيحث يصحل  إتاحتهحادمة و تحديد القنوات التي يمكن من خاللها الحصول على الخ

إليهححا بمجححرد الححدخول علححى الموقححع مححن خححالل جهححاز الكمبيححوتر الخححاص بححه أو عححن طريححق هاتفححه 

 .المحمول

  تحديححد مفححاتيح الححدخول علححى النظححام وربطهححا باألرقححام الوظيفيححة لتمكححين العححاملين مححن الحصححول

 على الخدمات المطلوبة ومنع اختراقها.

  محححن الخحححدمات اإللكترونيحححة  االسحححتفادةللموقحححع تسحححهل وتوضحححح كيفيحححة الحصحححول و وضحححع خارطحححة

 المتوفرة على الموقع.

يمكحححن أن يحصحححل عليهحححا المقتحححرح تحويلهحححا إلحححى النظحححام االلكترونحححي والتحححي  بعحححض النمحححاذج 

 .بوابة الشركة االلكترونيةالعاملون من 

 شهادة مرتب. .3 شهادة الخبرة. .2 نموذج إجازة. .1

 نموذج تعديل معلومة شخصية .6 إخالء طرف نموذج .5 نموذج نقل. .4

 نموذج استبدال مستلم عهدة. .9 نموذج نقل عهدة. .8 إقرار بالجواز. .7

  نموذج ترشيح لدورة تدريبية. .11 طلب توظيف. .10

 

  



128 

 المراجع
 أوال : المراجع العربية

 :الكتب .أ 
دارة األعمححال فححي بيئححة العولمححة المعاصححرة"م( 2003أبححوبكر مصححطفي ,) .1  ,"المححدير المعاصححر وا 

 اإلسكندرية, الدار الجامعية.

 دار الميسرة للنشر والتوزيع, عمان. اإلدارة اإللكترونية",م (,"2009)أحمد, محمد سمير, .2

اإلسحححكندرية, الحححدار  "نظحححم المعلومحححات اإلداريحححة, المفحححاهيم األساسحححية",م(2000),سحححونيا, البكحححري .3

 الجامعية.

دار وائل للنشحر,  دارة اإللكترونية","اإلم(,2008)السالمي, عالء عبدالرزاق, السليطي خالد ,  .4

  .األردن ,عمان

قحاهرة: مكتبحة غريححب, ال "اإلدارة المصحرية فحي مواجهححة الواقحع الجديحد",م(2003,)علحي السحلمي, .5

 عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.م, 1992

"الحكومحة اإللكترونيحة ثحورة القحرن الححادي والعشحرين فحي م(2011)طالل بن عبداهلل , ,الشريف .6

القاهرة, المؤسسة العربيحة لالستشحارات طوير اإلدارة العامة تجربة المملكة العربية السعودية", ت

 العلمية وتنمية الموارد البشرية.

 .القاهرة ,, دار الكتاب القانوني األرشيف اإللكتروني""م(2007)محمد ,, الصيرفي  .7

طبيقاتهححححا فححححي الححححوطن "الحكومححححة اإللكترونيححححة وتم(,2004)الطعامنححححة محمححححد, والعلححححوس طححححارق, .8

 القاهرة, المنظمة العربية للعلوم اإلدارية .العربي", 

الحدار الجامعيحة,  "الحكومة اإللكترونيحة بحين النظريحة والتطبيحق",م(,2008)النجار, فريد راغب, .9

 اإلسكندرية. 
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, الريحححححاض, 6ط  (,"اإلدارة العامحححححة: األسحححححس والوظحححححائف",م2006النمحححححر, سحححححعود, وآخحححححرون,) .10

 مطابع الفرزدق التجارية.

, 2القححححاهرة, ط الحكومححححة اإللكترونيححححة الواقححححع واآلفححححاق","م(,2012)بححححوبكر محمححححود,أالهححححو ,  .11

 موعة النيل العربية.مج

عالم الكتب  إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي"," م(2006)حرحو  عادل ,مؤيد سعيد , .12

 .الحديثة

 .الكويت: ذات السالسل "إدارة الموارد البشرية",م(,1998)زكي, هاشم محمود, .13

اإلسححكندرية:  "مقدمححة فححي نظححم المعلومححات اإلداريححة والحاسححبات اآلليححة",م(,2000)طححه طححارق , .14

 .منشأة المعارف

(, "إدارة المحححححوارد البشحححححرية محححححن الناحيحححححة العلميحححححة م2000)عبحححححدالباقي, صحححححالح الحححححدين محمحححححد, .15

 لنشر والتوزيع.القاهرة, الدار الجامعية ل والعملية",

 .1, القاهرة, ط"التطوير اإلداري والحكومة اإللكترونية"م(,2006)عبدالعال, هد  محمد, .16

إدارة الموارد البشرية مركز دراسات واستشارات "م(2006)عبدالوهاب, سمير والبرادعي, ليلي, .17

 القاهرة, مصر. اإلدارة العامة",

ن للنشر والتوزيحع, , دار زهرا2طالبشرية", "إدارة الموارد  م(1991) ,عالقي, مدني عبدالقادر .18

 .جدة, السعودية

 "اإلدارة اإللكترونيححححة: أفححححاق الحاضحححححر وتطلعححححات المسحححححتقبل",م(2004)غنححححيم, أحمححححد محمحححححد , .19

 المنصورة, المكتبة العصرية.

, الريحححاض: مطحححابع الفحححرزدق 2ط  "اإلدارة العامحححة المقارنحححة",م(,1997)محمحححود, محمحححد فتححححي, .20

 التجارية.
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 .الدار الجامعية, اإلسكندرية"أمن في الحكومة اإللكترونية",  (,م2010) ,خالد ,ممدوح .21

 , دار المريز للنشر, الرياض السعودية."اإلدارة اإللكترونية" م(2004) نجم, عبود نجم, .22

)ترجمة خالد  "اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية",م(2006)هوبكنز, برايان وماركهام جيمس, .23

 الفاروق للنشر والتوزيع, القاهرة, مصر.العامري(, دار 

 :المجالت العلمية .ب 

أخبحححار  ,التكنولوجيحححا الرقميحححة, والتححححول إلحححى العمحححل الفكحححري""م(, 1999الشحححربيني, عبحححدالعزيز ) .1

 .(221, ص)(28اإلدارة, عدد )

القطححححححاإل التقنححححححي السححححححعودي جححححححاهز لتلبيححححححة متطلبححححححات الحكومححححححة "(,2002)محمححححححد ,, الصححححححفية  .2

 .(25ص )(, 86, مجلة األسواق, العدد )"اإللكترونية

"دور الحكومة اإللكترونية في تححديث منظمحات اإلدارة العامحة فحي الحوطن ( 2004الطعامنة , محمد ,) .3

 (.76", مجلة البحوث التجارية, كلية التجارة, جامعة الزقازيق, العدد األول, يناير, ص )العربي

ونيحححححة, نمحححححوذج تطبيقحححححي مقتحححححرح لالسحححححتخدام األرشحححححفة اإللكتر (,"م 2010) هحححححد  , , العمحححححودي  .4

 .(68ص), 1, إل16, مجلة المل  فهد الوطنية, مج التقني"

متطلبات نجاح مشروإل الحكومة اإللكترونية في (, "2008)المدهون محمد ,الروطي إبراهيم ,  .5

مجلحححة البحححححوث الماليحححة والتجاريححححة, , ينحححاير , جامعححححة قنحححاة السححححويس, كليحححة التجححححارة  ",فلسحححطين

 .(244 -53, ص ص)  العدد األول ,دبورسعي

, توجهحححات أمحححن وشحححفافية المعلومححات فحححي ظحححل الحكومحححة اإللكترونيحححة""م(,  2006, محمحححد ,)الهححادي .6

 .(15-13(, ص ص) 9أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية , القاهرة , مصر , العدد )

, (91", مسحححقط ,العحححدد )الموجحححه اإللكترونيححة القادمحححة, مجلححة اإلداريم(, "2002جبححر, محمحححد صححدام, ) .7

 .(200 -167ص ص )
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, "نحححو المؤسسححة اإللكترونيححة هححدف نتشححار  فححي تحقيقححه"م(  2002)نصححار صححالح , ,شحححاته  .8

 .(4رار لمجلس الوزراء, مصر, القاهرة, ص )مجلة مركز المعلومات ودعم اتخاذ الق

اقتصادية عربية,  , مجلة بحوث"اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية"(, 2008علوطي, لمين, ) .9

 (.198, ص ), مركز دراسات الوحدة العربية, لبنان42العدد 

دور اإلدارة اإللكترونيححة فححي تطححوير العمححل اإلداري ومعوقححات "م(, 2004غنححيم, أحمححد علححي, ) .10

بحححححث منشححححور, المجلححححة اسححححتخدامها فححححي مححححدارس التعلححححيم العححححام للبنححححين فححححي المدينححححة المنححححورة", 

 .(166 -30, ص ص )15, العدد العالمي, جامعة الكويتالتربوية, مجلس النشر 

النظححححام القححححانوني للتوقيححححع اإللكترونححححي فححححي ضححححوء قححححانون التوقيححححع م(, "2010) ,حنححححان ,مليكححححه .11

)دارسححة قانونيححة مقارنححة(, مجلححة "25/02/2009( الصححادر بتححاريز 4اإللكترونححي السححوري رقححم )

 -560, العحححدد الثحححاني, ص ص )26انونيحححة, المجلحححد جامعحححة دمشحححق للعلحححوم االقتصحححادية والق

563). 

 الرسائل العلمية .ج 

واقححححححع إدارة المححححححوارد البشححححححرية إلكترونيححححححاق فححححححي الجامعححححححات  م(, " 2009)  أبوأمونححححححه, يوسححححححف, .1

غحححزة, رسحححالة ماجسحححتير غيحححر منشحححورة, نسحححخة إلكترونيحححة, غحححزة,  قطحححاإل الفلسحححطينية النظاميحححة",

 .اإلسالمية, كلية الدراسات العلياالجامعة 

"التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في القطاعين العام والخاص, (, 2003دياب, ) ابوزيد, .2

 رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة اليرمو , األردن.دراسة ميدانية مقارنة", 

, بححححث عحححن "مقومحححات ومعوقحححات تطبيحححق الحكومحححة اإللكترونيحححة"م(,2012) أبومهحححارة, محمحححد , .3

كليححة االقتصححاد والعلححوم السياسححية, , لة ماجسححتير غيححر منشححورةرسححا التجححارب العربيححة والعالميححة,

 بني وليد, ليبيا.
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"دور إدارة التطحححوير اإلداري فحححي تطبيحححق اإلدارة اإللكترونيحححة,  ,م( 2008), آل دححححوان عبحححداهلل .4

سححتير غيححر رسححالة ماج دراسححة مسحححية علححى العححاملين فححي رئاسححة الهيئححة الملكيححة للجبيححل وينبححع",

 .رونية, جامعة المل  سعود, الرياض, السعوديةسخة إلكتمنشورة, ن

والتقنيححححات  "تنميححححة المححححوارد البشححححرية فححححي ضححححوء اسححححتخدام األسححححاليب م(,2002,)التونسححححي, عبححححدالمنعم .5

 ., جامعة نايف للعلوم االمنيةياض, نسخة الكترونية, الر , رسالة ماجستير غير منشورةالمتطورة

", رسححالة اسححتخدام الحاسححب اآللححي فححي العمححل اإلداري"معوقححات  م(,2002) ,عبححداهلل ,الحححازمي .6

 ية, جامعة نايف للعلوم االمنية., نسخة الكترونية, السعودماجستير غير منشورة

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونيحة فحي الجامعحات الفلسحطينية",  م("2011)  ,الحسنات, ساري .7

قسححم  بحححوث والدراسحات العربيححة,رسحالة ماجسححتير غيححر منشحورة, جامعححة الححدول العربيحة, معهححد ال

 .الدراسات التربوية, القاهرة

م(, تنمية الموارد البشرية ودورها في تفعيل اإلدارة االلكترونية": دراسة 2007الرشيد, عليان, ) .8

, جامعحة نحايف للعلحوم تير, رسحالة ماجسحين في األمن العام بمدينة الريحاضتطبيقية على العامل

 , السعودية الرياض.األمنية

"مد  إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونيحة فحي المديريحة العامحة م(, 2006), عبدالعزيز, الضافي .9

الريحححاض, رسححالة ماجسحححتير غيححر منشحححورة, نسححخة إلكترونيحححة, قسحححم للجححوازات لمدينحححة الريححاض", 

 العلوم اإلدارية, جامعة نايف.

دارة االلكترونية "رسحالة م(,"دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإل2011العاجز, إيهاب,) .10

 .ر غير منشورة, الجامعة اإلسالمية, غزة , كلية التجارةماجستي

"إمكانيحة تطبيحق اإلدارة اإللكترونيحة فحي اإلدارة العامحة م(, 2008)بحن سحعيد , محمد ,العريشي .11

رسححالة ماجسححتير غيححر منشححورة نسححخة اإللكترونيححة,  للتربيححة والححتعلم بالعاصححمة المقدسححة بنححين",
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 المملكة العربية السعودية, جامعة أم القر , قسم اإلدارة.

", "سححبل تحسححين فعاليححة القيححادة الميدانيححة بمراكححز حححرس الحححدود م(,2006) حمححد,أ, القحطححاني .12

  ., قسم العلوم األمنية ,السعوديةرسالة ماجستير غير منشورة, جامعة نايف للعلوم األمنية

البشحححرية والماديحححة لتطبيحححق اإلدارة اإللكترونيحححة فحححي "المتطلبحححات م(, 2003المسحححعود, خليفحححة, ) .13

 المححححدارس الحكوميححححة مححححن وجهححححة نظححححر مححححديري المححححدارس ووكالئهححححم بمحافظححححة الححححرس", رسححححالة

 ., السعوديةغير منشورة, جامعة أم القر ماجستير 

"معوقححات تطبيححق اإلدارة اإللكترونيححة فححي إدارة المححوارد (, م 2010), سححميرة مطححر, المسححعودي .14

بالقطحححاإل الصححححي الخحححاص بمدينحححة مكحححة المكرمحححة محححن وجهحححة نظحححر محححديري ومحححوظفي البشحححرية 

تراضحححية رسحححالة ماجسحححتير غيحححر منشحححورة, نسحححخة اإللكترونيحححة, الجامعحححة االفالمحححوارد البشحححرية", 

 .الدولية, المملكة المتحدة

"إمكانيحححة تطبيحححق اإلدارة اإللكترونيحححة فحححي اإلدارة العامحححة  ,م( 2008)بخحححاري, سحححلطان سحححعيد,  .15

رسححالة ماجسححتير غيححر منشححورة, المملكححة العربيححة ربيححة والتعلححيم بالعاصححمة المقدسححة )بنححين(", للت

 .2008السعودية, جامعة أم القر , كلية التربية, 

"متطلبححات تطبيححق اإلدارة اإللكترونيححة كمححدخل لتحسححين فعاليححة م(, 2007حححاتم سححعد الححدين, ) .16

معحة الزقحازيق, رسحالة ماجسحتير غيحر دراسحة تطبيقيحة علحى جاالمنظمات الحكومية المصحرية", 

 منشورة, نسخة إلكترونية.

متطلبحات نجحاح نظحام إدارة الوثحائق اإللكترونيحة فحي الهيئحة العامحة للتحأمين م(, " 2008) ,خير, محمحد .17

 .والمعاشات", فلسطين, رسالة ماجستير, الجامعة اإلسالمية غزة, كلية التجارة, قسم إدارة األعمال

رسحالة  العنصر البشر  في تحقيق أهداف الشركات", "أهميةم( 2007)  سيد, محمد حسين, .18

 .عربية البريطانية للتعليم العاليدكتوراه, نسخة إلكترونية, األكاديمية ال
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(," دور اإلدارة اإللكترونيحححة فحححي ترشحححيد الخدمحححة العموميحححة فحححي م 2010)عبحححدالكريم, , عاشحححور .19

منشورة, نسحخة إلكترونيحة, الجزائحر, جامعحة  دراسة ماجستير غير الواليات المتحدة والجزائر",

 منتوري, كلية العلوم السياسية.

," تطبيحححق النظححام االلكترونححي فحححي إدارة المححوارد البشححرية وعالقتحححه م(2003عرابححي, عبححداهلل," ) .20

, رسححالة ماجسححتير غيححر علحى الححدوائر الحكوميححة بإمححارة دبحيبحاألداء الححوظيفي": دراسححة تطبيقيححة 

 .االقتصاد, قسم اإلدارةي, كلية منشورة , دب

متطلبححات تطبيححق اإلدارة اإللكترونيححة فححي مركححز نظححم المعلومححات التححابع "م(, 2008, )فححارس, كححريم .21

 ,, قطحححرماجسحححتير غيحححر منشحححورة, نسحححخة إلكترونيحححةللحكومحححة اإللكترونيحححة فحححي دولحححة قطحححر", رسحححالة 

 .الجامعة الدولية االفتراضية قسم إدارة األعمال 

 العلميةالمؤتمرات والندوات  .د 

المحححؤتمر  اإلدارة اإللكترونيحححة بحححين النظريحححة والتطبيحححق",م(,"2009), الحسحححن, حسحححين بحححن محمحححد .1

 .متميز في القطاإل الحكومي, الرياضالدولي للتنمية اإلدارية, نحو أداء 

ورقححة عمححل مقدمححة لنححدوة  الحكومححة اإللكترونيححة والتشححريع",م(,"2004) ,الروابححده, عبححد الححرؤوف .2

 ية, الواقع والتحديات, عمان .الحكومة اإللكترون

الحديثححة اإلدارة المححوارد البشححرية, المححؤتمر الححدولي  االتجاهححات م(2009)العتيبححي, محمححد زويححد, .3

 نوفمبر. 4 – 1معهد اإلدارة العامة, من  للتنمية اإلدارية, المملكة العربية السعودية",
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 املالحق
  



 

 (1ملحق رقم )



 

متطلبات :  قائمة بأسماء المحكمين الستمارة االستبيان الخاصة بالدراسة والتي تحمل عنوان

 تطبيق اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية

 المنظمة التابع لها التخصص اسم المحكم ت
 وزارة االقتصاد إدارة وتنظيم حمد المحجوبأد. على  1

 جامعة طرابلس إدارة سلو  تنظيمي مبار محمد أ.د. سعد  2

 مصراتةاألكاديمية الليبية فرإل  إدارة وتنظيم كمبهنورالدين د. إبراهيم  3

 مصراتةجامعة  إدارة وتنظيم بازينهمصطفى  محمدإأ. 4

 مصراتةجامعة  محاسبة أ. إسماعيل سالم الشهوبي 5

 مصراتةالمعهد العالي للمهن الشاملة  إحصاء الشعافي محمدأ. 6

 

  



 

 (2ملحق )
  



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 أخي المجيب، أختي المجيبة
 وفقكم اهلل

 وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى 
يسحححعدني أن أرفحححق لكحححم االسحححتمارة الخاصحححة بجمحححع البيانحححات الالزمحححة السحححتكمال 

 :اآلتيرسالة الماجستير والتي تحمل العنوان 

 متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
 "دراسة تطبيقية على الشركة الليبية للحديد والصلب مبصراتة"

 درجة الماجستير في اإلدارة والتنظيماستكماال  لمتطلبات الحصول على 
ونظححراق ألهميححة رأيحح  فححي هححذا المجححال فححإن الباحححث يأمححل مححنكم التكححرم باإلجابححة 
على جميع الفقرات الواردة في االستبانة بكحل دقحة بحيحث تكحون معبحرة عحن آرائكحم, كمحا 

إنجحاح نأمل منكم إرجاعها إلى الباحث في أقرب وقت ممكن, لما له األثحر الكبيحر فحي 
 هذه الدراسة.

محع العلححم أنححه سحيتم التعامححل مححع إجابحاتكم بكححل سححرية ولحن تسححتخدم إال ألغححراض 
 البحث العلمي فقط.

 ولكم مين جزيل الشكر والتقدير

 الباحث
 عبداهلل عبدالباري شنب
  



 

 تسبييا..المحور األول :توضيح بعض المصطلحات الواردة في قائمة اال

 :هححححححي تحويححححححل العمححححححل اإلداري التقليححححححدي إلححححححى إدارة باسححححححتخدام اإلدارة اإللكترونيككككككة

الحاسحححب اآللحححي باالعتمحححاد علحححى نظحححم معلوماتيحححة قويحححة تسحححاعد علحححى اتخحححاذ القحححرار 

 اإلداري بأسرإل وقت وأقل تكاليف.

 :مجموعححة القححيم والمعتقححدات والتوقعححات والطقححوس والتححي يشححتر   الثقافككة التنظيميككة

 ا أعضاء المنظمة أو المؤسسة .فيه

 :هحححو عحححدد العحححاملين الحححذين يتحححوالهم ويشحححرف علحححيهم شحححخص واححححد  نطكككاق اإلشكككراف

 بكفاءة وفعالية.

 :هحححي ححححق اإلنسحححان فحححي إنتاجحححه العلمحححي واألدبحححي والفنحححي والتقنحححي  الملكيكككة الفكريكككة

 واالستفادة من ثماره وآثاره المادية والمعنوية.

 :هححو مححا يوضححع علححى مسححتند إلكترونححي ويتخححذ شححكل حححروف  التوقيككع اإللكترونككي

وأرقححام أو إشححارات ويكححون لححه طححابع منفححرد يسححمح بتحديححد شححخص الموقّححع والتعححرف 

 عليه.



 

 المحور الثاني/الييانات الشخصية:

( ححححححول اإلجابححححححة الرجحححححاء اإلجابحححححة علححححححى األسحححححئلة اآلتيحححححة بوضححححححع عالمحححححة )
 المناسبة.

 المؤهل العلمي: .1
  متوسط    أقل من متوسط

     

  بكالوريوس أو ما يعادلها   دبلوم عالي
 

  دكتوراه   ماجستير
 

 

 :التخصصمجال  .2
  محاسبة   إدارة 

 

  هندسة   اقتصاد
 

 أخر  تذكر...   إحصاء
 

 سنوات الخبرة: .3
  10إلى أقل من  5من    سنوات 5أقل من 

     

  20إلى أقل من  15من    15إلى أقل من  10من 
 

    سنة فأكثر 20من 
 

 طبيعة العمل: .4

  مدير عام   مشرف قطاإل
 

  رئيس قسم   مدير إدارة
 

  مهندس   مشرف
 

  فني   باحث
     

 أخر  تذكر...   كاتب
 



 

 البيانات المتعلقة بتساؤالت الدراسة :المحور الثالث
الغطككاء القككانوني لتطبيككق مشككروع اإلدارة اإللكترونيككة للمككوارد البشككرية  يوجككدال :)السككؤال األول

 بالشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة؟(.

موافق  العكبكارات ت
غير موافق  غير موافق  محايد موافق بشدة

 بشدة

1 

توجحححححد عحححححدد محححححن التشحححححريعات الوظيفيحححححة )تشحححححريعات 
إلححى العمححل( تعرقححل عمححل الشححركة فححي تبنححي التحححول 

 اإلدارة اإللكترونية.
     

2 
تسعى الشركة بشكل جحدي للتواصحل محع الجهحات ذات 
العالقححة إلصححدار القححوانين والتشححريعات الالزمححة للتحححول 

 لإلدارة االلكترونية.
     

3 
هنا  قوانين وقرارات صادرة عن الجهات التشريعية 
بالدولحححححة بخصحححححوص قانونيحححححة التعامحححححل بالمسحححححتندات 

 اإللكترونية.
     

4 
هنحححا  إجحححراءات وخطحححوات قانونيحححة اتخحححذتها الشحححركة 
بخصححححوص التعامححححل بححححاإلدارة اإللكترونيححححة بححححدالق مححححن 

 األساليب التقليدية.
     

5 
هنححا  تشححريعات ليبيححة نافححذة بخصححوص حمايححة الملكيححة 
الفكريحة, التوقيححع اإللكترونححي, التجحارة اإللكترونيححة جححرائم 

 الكمبيوتر.
     

للكتابححة اإللكترونيححة والنسححز اإللكترونيححة توجححد حجيححة  6
      والتوقيع اإللكتروني أمام القضاء في ليبيا.

لكترونيححة ذات  صححبرة قانونيححة تعتبححر المراسححالت اإل 7
      مثلها مثل المراسالت والتوقيعات اليدوية .

توجححد جهححات رسححمية ترعححى وتتححولى عمليححة اإلشححراف  8
      لكترونية.اإلعلى استصدار واعتماد التوقيعات 

يتحححوفر لحححد  الشحححركة عناصحححر كفحححؤة متخصصحححة فحححي  9
      الجوانب القانونية ي رجع لها عند حدوث المنازعات.

 

  



 

خطوات تتبعها المنظمة للعمل على تغيير ثقافة العاملين مكن إجراءات و  ال توجد:)السؤال الثاني

 العمل اليدوي التقليدي إلى العمل اإللكتروني؟(.

موافق  العبكككارات ت
غير  محايد موافق بشدة

 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة

1 

تسحححعى الشححححركة إلححححى مححححنح العححححاملين مكافححححأة وتشححححجيعهم 
مقابحححححل الحصحححححول علحححححى معرفحححححة إضحححححافية تمكحححححنهم محححححن 

 التحسين في أساليب وطرق أداء األعمال.
     

2 

تعمحححححححححل اإلدارة العليحححححححححا بالشحححححححححركة علحححححححححى تشحححححححححجيع 
األفضحححححل بحححححين العحححححاملين الممارسحححححات االلكترونيحححححة 

وتنشححححححححرها فيمحححححححححا بيحححححححححنهم كنمحححححححححوذج يحتحححححححححذ  بحححححححححه. 
 )إيميل,....(

     

3 
تلتحزم اإلدارة العليحا بالشحركة بتزويحد العحاملين بالمعلومححات 
مححححن خححححالل عقححححد النححححدوات والمحاضححححرات التثقيفيححححة فيمححححا 

 يخص مشروإل اإلدارة االلكترونية.
     

4 
الحححححححوافز تعمححححححل اإلدارة العليححححححا بالشححححححركة علححححححى ربححححححط 

العامححل مححن مهححارات  والمزايححا علححى أسححاس مححا يتعلمححه
 ضرورية لمجال عمله. ةتقنية وتكنولوجي

     

5 
تهححححححتم اإلدارة العليححححححا فححححححي الشححححححركة بتبسححححححيط وتسححححححهيل 
إجحححححححراءات العمحححححححل اإلداري بشحححححححكل يناسحححححححب ويسحححححححهل 

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
     

6 
والتكيححف  توجححد رغبححة لححد  العححاملين بالشححركة  للتحححول

مححححححع التطححححححورات التكنولوجيححححححة المسححححححتخدمة فححححححي بيئححححححة 
 العمل.

     

تعمححححححد الشححححححركة علححححححى شححححححفافية المعلومححححححات وذلحححححح   7
      بإتاحتها بكافة المستويات التنظيمية.

8 

تعمححل اإلدارة العليححا بالشححركة علححى نشححر ثقافححة التفححاؤل 
فحححححي المنظمحححححة حتحححححى ي قبحححححل العحححححاملون علحححححى الترييحححححر 

مححححححن خححححححالل توضححححححيح الجوانححححححب بحمححححححاس ويتقبلونححححححه 
 اإليجابية المترتبة عليه.

     

9 
تعمل الشركة على ترير القيم السائدة بين 

العاملين وذل  بنشر قيم العدل والمبادأة وروح 
 التعاون والمشاركة.

     

 



 

تتبعها الشركة لجعل الهيككل التنظيمكي يتمتعبالمرونكة  ال توجد إجراءات وتدابير: )السؤال الثالث

 لالستجابة للتغييرات اإللكترونية؟(.

موافق  العبكارات ت
غير  محايد موافق بشدة

 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة

1 
على دمج بعض التقسحيمات التنظيميحة  الشركة تعمل

      ذات الطبيعة المتشابهة في العمل.

سياسححاتها إلححى تقليححل عححدد تسححعى الشححركة مححن خححالل  2
      األقسام واإلدارات للحد من المركزية اإلدارية.

بالتقليل من درجة تخصص العمالة من  الشركة تقوم 3
      خالل عدم السماح بفتح وظائف جديدة ومتنوعة.

4 
تسحححعى الشحححركة إلحححى االتجححححاه نححححو تكحححوين فحححرق العمححححل 

التقسحححيمات إلنجحححاز األعمحححال بحححدالق محححن اعتمادهحححا علحححى 
 المختلفة.

     

بححدعم وتشححجيع عمليححة تفححويض السححلطة  الشححركة تقححوم 5
      ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات.

تسعى الشركة من خالل سياساتها إلى توسيع نطحاق  6
      اإلشراف لتقليل عدد المستويات التنظيمية.

7 
تعتمد الشركة في تطوير هيكلها وأنظمتها من خحالل 
االسترشححاد بهياكححل تنظيميححة لشححركات تسححتخدم اإلدارة 

 اإللكترونية.
     

8 

يحرات يإدارة الموارد البشحرية علحى علحم تحام بحأن أيحة تر
تنظيميحححة كإعحححادة توزيحححع العحححاملين علحححى الوظحححائف أو 
إحححداث أي ترييححر فححي الهيكححل التنظيمححي, يعتبححر مححن 
العوامححححل المححححؤثرة فححححي تحديححححد الطلححححب علححححى المححححوارد 

 البشرية .

     

 

  



 

تأخذ الشركة  في الحسبان من خالل تبنيها لمشروع اإلدارة اإللكترونية فقدان  ال:)السؤال الرابع

 عدد من العاملين لوظائفهم وفي كل المستويات التنظيمية؟(.

 العبكارات ت
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة

1 

الشركة بوضع ترتيبات لبرامج تقوم اإلدارة العليا في 
وخطححط تدريبيححة مخصصححة للعححاملين ممححن يتوقححع أن 
تتضحححححححححرر وظحححححححححائفهم محححححححححن خحححححححححالل تطبيحححححححححق اإلدارة 

 اإللكترونية.

     

2 
ن عتدعم الشركة من خالل سياساتها في االسترناء 

العمالة الزائحدة وغيحر المحاهرة بالتشحجيع علحى برنحامج 
 الخروج المبكر والتقاعد االختياري.

     

تعتمحححححد اإلدارة العليحححححا فحححححي الشحححححركة عنحححححد تقيحححححيم أداء  3
 العاملين على برامج حديثة ومعايير دقيقة.

     

4 
تسحححححححعى اإلدارة العليحححححححا فحححححححي الشحححححححركة  محححححححن خحححححححالل 
سياسححاتها نحححو التحححول لححإلدارة اإللكترونيححة بتعريححف 

 العاملين بمزايا تطبيق هذا البرنامج وعيوبه.
     

الشحركة علحى درايحة تامحة بمفهحوم أغلب العاملين فحي  5
 اإلدارة اإللكترونية.

     

6 
توجححححد خطححححة عمححححل واضحححححة المعححححالم حححححول تطبيححححق 
مشحححروإل اإلدارة اإللكترونيحححة للمحححوارد البشحححرية مقسحححمة 

 إلى مراحل للتنفيذ.
     

7 

تعمل الشركة على تجنب مشاكل الوقوإل في العمالة 
التحليحل الحدقيق الزائدة )البطالة المقنعة ( محن خحالل 

للوظحححائف للتعحححرف علحححى العحححبء الحححالزم للقيحححام بكحححل 
 وظيفة على حدة.

    
 
 

8 
تعتمححححد إدارة المححححوارد البشححححرية بالشححححركة بشححححكل أساسححححي 
علححى األهححداف العامححة فححي تحديححد حجححم ونوعيححة القححو  

 البشرية الالزمة لتحقيق تل  األهداف.
     

 

  



 

يتككوفر  لككدإ الشككركة وصككف وظيفككي حككديث يككتم مككن خاللككه وضككع الخطككط  ال:)السككؤال الخككامس
 .؟(والبرامج التدريبية للعاملين وتحديد االحتياجات التدريبية لمختلف التقسيمات التنظيمية

    ب   ت ت
    ق 

 بش  
  ح ي      ق

غي  

     ق

غي  

    ق 

 بش  

يحححتم تححححديث األوصحححاف الوظيفيحححة لكحححل وظحححائف الشحححركة بحححين  1
 الحين واآلخر.

     

يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة من خحالل وسحائل اإلعحالم  2
المختلفحححة المرئيحححة والمسحححموعة وعلحححى موقحححع اإلنترنحححت الخحححاص 

 بالشركة.

     

تقيححيم و يعتمححد المححدراء فححي الشححركة علححى الوصححف الححوظيفي  3
األداء عنححد تحديححد االحتياجححات التدريبيححة للوظححائف التابعححة 

لتفححادي الوقححوإل فححي أخطححاء التححدريب الزائححد عححن الحاجححة لهحم 
 والذي يحمل المنظمة مصاريف إضافية.

     

هنححححا  دراسححححات وأبحححححاث يقححححوم بهححححا متخصصححححون فححححي مجححححال  4
التدريب يتم من خاللهحا التعحرف علحى أمحاكن الضحعف والخلحل 
لد  العاملين ومعالجتها بإدماجهم في بحرامج تدريبيحة معتمحدين 

 الوصف الوظيفي.في ذل  على 

     

يححححتم اختيححححار المححححوظفين لشححححرل الوظححححائف بنححححاء علححححى القححححدرات  5
والمهارات التي يمتلكها الشخص المتقدم للوظيفحة وفقحاق لمحا هحو 

 مدون ببطاقة الوصف الوظيفي.

     

 –يفضحححححل األشحححححخاص القححححححائمون علحححححى عمليحححححة االختيححححححار  6
اختيححار األشححخاص ذوي الكفححاءة والقححدرة علححى التعامححل مححع 

 التقنية الحديثة.

     

تقحححححححوم الشحححححححركة باالسحححححححتعانة بخبحححححححراء خحححححححارجيين لتححححححححديث  7
 األوصاف الوظيفية دورياق وتقييمها.

     

تتناسححب وظححائف المححال  الحاليححة بمسححمياتها وتخصصححاتها مححع  8
 االلكترونية.الوظائف الالزمة لتطبيق مشروإل اإلدارة 

     

 

ه  فللي ت لل    و سلل ي تعليللت تعب لل  أ. للل  اإلقللة بللاتدارة اتل باونيللة للمللوارد اليشللا ةأإضللافة  نأمللم ملل   

 إضافة لموضوع اليحث:

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

........................................................................................... 



 

(3ملحق )  

  



 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 15 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.974 42 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
 

ور األولالمح  

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 15 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.841 9 

 المحور الثاني

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 15 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 



 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.908 9 
 

 المحور الثالث

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 15 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.858 8 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

 المحور الرابع

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 15 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.937 8 

 المحور الخامس

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 15 100.0 



 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 15 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.914 8 

 

  



 

 

  ————————————————————   م 06:28:18 03/05/15   —————

 

Welcome to Minitab, press F1 for help. 

 

Tally for Discrete Variables: العمم ;الخياة ;البخصص ;المؤهم; A1; A2; A3; ...  

 

 Count  Percent  الخبرة    Count  Percent  التخصص    Count  Percent  المؤهل

     1      3     2.61         1     28    24.35         1     18    15.65 

     2     31    26.96         2      4     3.48         2     21    18.26 

     3     34    29.57         3      1     0.87         3     20    17.39 

     4     42    36.52         4     55    47.83         4     13    11.30 

     5      5     4.35         5      1     0.87         5     43    37.39 

    N=    115                  6     26    22.61        N=    115 

                              N=    115 

 

 Count  Percent    A1  Count  Percent    A2  Count  Percent  العمل

    2      1     0.87     1      4     3.48     1     21    18.26 

    3      3     2.61     2     21    18.26     2     37    32.17 

    4      7     6.09     3     14    12.17     3     18    15.65 

    5     14    12.17     4     58    50.43     4     32    27.83 

    6     39    33.91     5     18    15.65     5      7     6.09 

    7     13    11.30    N=    115             N=    115 

    8     12    10.43 

    9     16    13.91 

   10     10     8.70 

   N=    115 

 

A3  Count  Percent    A4  Count  Percent    A5  Count  Percent 

 1     20    17.39     1     21    18.26     1     27    23.48 

 2     39    33.91     2     34    29.57     2     36    31.30 

 3     26    22.61     3     13    11.30     3     28    24.35 

 4     27    23.48     4     33    28.70     4     18    15.65 

 5      3     2.61     5     14    12.17     5      6     5.22 

N=    115             N=    115             N=    115 

 

A6  Count  Percent    A7  Count  Percent    A8  Count  Percent 

 1     29    25.22     1     32    27.83     1     27    23.48 

 2     39    33.91     2     38    33.04     2     42    36.52 

 3     26    22.61     3     13    11.30     3     27    23.48 

 4     17    14.78     4     27    23.48     4     15    13.04 

 5      4     3.48     5      5     4.35     5      4     3.48 

N=    115             N=    115             N=    115 

 

A9  Count  Percent     A  Count  Percent    B1  Count  Percent 

 1      5     4.35     1     18    15.65     1     14    12.17 

 2      8     6.96     2     43    37.39     2     44    38.26 

 3     10     8.70     3     24    20.87     3      8     6.96 

 4     56    48.70     4     28    24.35     4     39    33.91 

 5     36    31.30     5      2     1.74     5     10     8.70 

N=    115             N=    115             N=    115 

 

B2  Count  Percent    B3  Count  Percent    B4  Count  Percent 

 1      7     6.09     1     14    12.17     1     19    16.52 

 2     30    26.09     2     62    53.91     2     42    36.52 

 3      6     5.22     3     10     8.70     3     13    11.30 

 4     48    41.74     4     25    21.74     4     30    26.09 

 5     24    20.87     5      4     3.48     5     11     9.57 

N=    115             N=    115             N=    115 

 



 

B5  Count  Percent    B6  Count  Percent    B7  Count  Percent 

 1     39    33.91     1      7     6.09     1     16    13.91 

 2     32    27.83     2     11     9.57     2     25    21.74 

 3     11     9.57     3      7     6.09     3     28    24.35 

 4     27    23.48     4     59    51.30     4     37    32.17 

 5      6     5.22     5     31    26.96     5      9     7.83 

N=    115             N=    115             N=    115 

 

B8  Count  Percent    B9  Count  Percent     B  Count  Percent 

 1     26    22.61     1     30    26.09     1      7     6.09 

 2     33    28.70     2     26    22.61     2     48    41.74 

 3     21    18.26     3     23    20.00     3     27    23.48 

 4     26    22.61     4     26    22.61     4     28    24.35 

 5      9     7.83     5     10     8.70     5      5     4.35 

N=    115             N=    115             N=    115 

 

C1  Count  Percent    C2  Count  Percent    C3  Count  Percent 

 1     24    20.87     1     35    30.43     1     40    34.78 

 2     39    33.91     2     43    37.39     2     22    19.13 

 3     11     9.57     3     18    15.65     3     18    15.65 

 4     37    32.17     4     17    14.78     4     31    26.96 

 5      4     3.48     5      2     1.74     5      4     3.48 

N=    115             N=    115             N=    115 

 

C4  Count  Percent    C5  Count  Percent    C6  Count  Percent 

 1     22    19.13     1     46    40.00     1     39    33.91 

 2     10     8.70     2     34    29.57     2     36    31.30 

 3     10     8.70     3     17    14.78     3     22    19.13 

 4     41    35.65     4     14    12.17     4     14    12.17 

 5     32    27.83     5      4     3.48     5      4     3.48 

N=    115             N=    115             N=    115 

 

C7  Count  Percent    C8  Count  Percent      C  Count  Percent 

 1      9     7.83     1      6     5.22    1.0     19    16.52 

 2     28    24.35     2     17    14.78    1.5     10     8.70 

 3     48    41.74     3     29    25.22    2.0     26    22.61 

 4     28    24.35     4     57    49.57    2.5     10     8.70 

 5      2     1.74     5      6     5.22    3.0     19    16.52 

N=    115             N=    115             3.5     11     9.57 

                                            4.0     17    14.78 

                                            4.5      2     1.74 

                                            5.0      1     0.87 

                                             N=    115 

 

D1  Count  Percent    D2  Count  Percent    D3  Count  Percent 

 1     24    20.87     1     39    33.91     1     31    26.96 

 2     56    48.70     2     46    40.00     2     45    39.13 

 3     15    13.04     3     13    11.30     3     17    14.78 

 4     17    14.78     4     12    10.43     4     14    12.17 

 5      3     2.61     5      5     4.35     5      8     6.96 

N=    115             N=    115             N=    115 

 

D4  Count  Percent    D5  Count  Percent    D6  Count  Percent 

 1     23    20.00     1     28    24.35     1     13    11.30 

 2     38    33.04     2     61    53.04     2     24    20.87 

 3     15    13.04     3     13    11.30     3     17    14.78 

 4     35    30.43     4     11     9.57     4     54    46.96 

 5      4     3.48     5      2     1.74     5      7     6.09 

N=    115             N=    115             N=    115 

 



 

D7  Count  Percent    D8  Count  Percent      D  Count  Percent 

 1     46    40.00     1     17    14.78    1.0     16    13.91 

 2     31    26.96     2     18    15.65    1.5     10     8.70 

 3     17    14.78     3     38    33.04    2.0     47    40.87 

 4     19    16.52     4     36    31.30    2.5     11     9.57 

 5      2     1.74     5      6     5.22    3.0     10     8.70 

N=    115             N=    115             3.5      6     5.22 

                                            4.0     12    10.43 

                                            4.5      1     0.87 

                                            5.0      2     1.74 

                                             N=    115 

 

 

 

 

E1  Count  Percent    E2  Count  Percent    E3  Count  Percent 

 1     24    20.87     1      5     4.35     1     21    18.26 

 2     44    38.26     2     14    12.17     2     43    37.39 

 3     12    10.43     3      6     5.22     3     20    17.39 

 4     32    27.83     4     59    51.30     4     25    21.74 

 5      3     2.61     5     31    26.96     5      6     5.22 

N=    115             N=    115             N=    115 

 

E4  Count  Percent    E5  Count  Percent    E6  Count  Percent 

 1     20    17.39     1     15    13.04     1      5     4.35 

 2     52    45.22     2     29    25.22     2     26    22.61 

 3     13    11.30     3     17    14.78     3      9     7.83 

 4     24    20.87     4     29    25.22     4     47    40.87 

 5      6     5.22     5     25    21.74     5     28    24.35 

N=    115             N=    115             N=    115 

 

E7  Count  Percent    E8  Count  Percent      E  Count  Percent 

 1     33    28.70     1     44    38.26    1.0      9     7.83 

 2     34    29.57     2     23    20.00    1.5      8     6.96 

 3     31    26.96     3     23    20.00    2.0     35    30.43 

 4     12    10.43     4     21    18.26    2.5     15    13.04 

 5      5     4.35     5      4     3.48    3.0     17    14.78 

N=    115             N=    115             3.5      7     6.09 

                                            4.0     20    17.39 

                                            4.5      2     1.74 

                                            5.0      2     1.74 

                                             N=    115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sign Test for Median: A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A; B1; B2; B3; B4; B5  

 

Sign test of median =  3.000 versus > 3.000 

 

      N  Below  Equal  Above       P  Median 

A1  115     25     14     76  0.0000   4.000 

A2  115     58     18     39  0.9789   2.000 

A3  115     59     26     30  0.9993   2.000 

A4  115     55     13     47  0.8136   3.000 

A5  115     63     28     24  1.0000   2.000 

A6  115     68     26     21  1.0000   2.000 

A7  115     70     13     32  0.9999   2.000 

A8  115     69     27     19  1.0000   2.000 

A9  115     13     10     92  0.0000   4.000 

A   115     61     24     30  0.9996   2.000 

B1  115     58      8     49  0.8332   2.000 

B2  115     37      6     72  0.0006   4.000 

B3  115     76     10     29  1.0000   2.000 

B4  115     61     13     41  0.9812   2.000 

B5  115     71     11     33  0.9999   2.000 

B6  115     18      7     90  0.0000   4.000 

B7  115     41     28     46  0.3340   3.000 

B8  115     59     21     35  0.9950   2.000 

B9  115     56     23     36  0.9857   3.000 

B   115     55     27     33  0.9929   3.000 

C1  115     63     11     41  0.9879   2.000 

C2  115     78     18     19  1.0000   2.000 

C3  115     62     18     35  0.9978   2.000 

C4  115     32     10     73  0.0000   4.000 

C5  115     80     17     18  1.0000   2.000 

C6  115     75     22     18  1.0000   2.000 

C7  115     37     48     30  0.8358   3.000 

C8  115     23     29     63  0.0000   4.000 

C   115     65     19     31  0.9998   2.500 

D1  115     80     15     20  1.0000   2.000 

D2  115     85     13     17  1.0000   2.000 

D3  115     76     17     22  1.0000   2.000 

D4  115     61     15     39  0.9893   2.000 

D5  115     89     13     13  1.0000   2.000 

D6  115     37     17     61  0.0101   4.000 

D7  115     77     17     21  1.0000   2.000 

D8  115     35     38     42  0.2471   3.000 

D   115     84     10     21  1.0000   2.000 

E1  115     68     12     35  0.9996   2.000 

E2  115     19      6     90  0.0000   4.000 

E3  115     64     20     31  0.9998   2.000 

E4  115     72     13     30  1.0000   2.000 

E5  115     44     17     54  0.1816   3.000 

E6  115     31      9     75  0.0000   4.000 

E7  115     67     31     17  1.0000   2.000 

E8  115     67     23     25  1.0000   2.000 

E   115     67     17     31  0.9999   2.500 
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