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 إلعزيز ديــــــــــــــ  وإل........ ...رإمة  ـــــــــــلكوإ زة  ـــــــإلع ثينأ ور   ن  إ ىل م  

 ـــــيت إحلـــــــــبيبةوج  ... ز  ......... وإلوفـــــــــــاء   إحلنـــــــان   إ ىل رمـــــــز  

 ــــــــــــايل "محمد"إلغ   ..............إلوقـــــــــار   اتج   ــــه  ن  م   إنــتظر   ــن  إ ىل مـ  

لهيا ودة  ـــــــــــــــــ لالعل  ــــــــــــ  حإليت أ   ـــر"ــــــ"عاقــــ إمجليل   يتبل   إ ىل   إ 

 ان  ـــــــــــــــــــــب  ض  إلق   لف  ـــخ ي  ـــــــــــــــــــــإلرإبض رإر  ــــــــــــــــل حإإ ىل 

 ان  ــــــــــــــــــإلطغي ة  ــــــــــــــــــع  تي يف مقار  اب  إلث   ال  ـــــــــــــــــــإ ىل إل بط  

 .ه  ــــــــــــــــــــاف  ـــن  ك  وأ   دس  ـــــــــــــــــقإل   ي يف بيت  ط  ــــــــــــــــــإب  ر  إ ىل إل  

َ  ث  ب   دي  ه  أ    مجيعا   إ ىل هؤالء    هذإ  إلتوإض



ت  
 

 شكر وتقدير
ة والسبلـ عمى أشرؼ سمطانؾ، والصبل وعظيـ وجيؾ لجبلؿ ينبغي كها الحهد لؾ ربي

هحهد عميو أفضؿ الصموات  الهرسميف وقائد الغر الهحجميف وهعمـ البشرية أجهعيف سيدنا
 .والتسميـ 

ال يشكر اهلل هف ال يشكر الناس " فإنني أقدـ  " ليديو عميو الصبلة والسبلـ في قولو واهتثاالً 
والدي ووالدتي أطاؿ اهلل في عمي و أحبيـ إلى قمبي:  أعظـ الشكر و أكرهو ألعظـ الناس حقاً 

 عهرىها فيها هف غرسا حب اإلسبلـ وفمسطيف و العمـ هف أجميها في نفسي.

كها أتقدـ بخالص شكري و تقديري و اهتناني ألستاذي وهعمهي األستاذ الدكتور يوسؼ عاشور 
 والذي ها ىاتفتو أو قابمتو بخصوص الرسالة إال وتذكرت حديث الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ

، فأسأؿ اهلل العمي القدير أف يرفؽ بو في "فرفؽ بيـ فأرفؽ بو هتي شيئاً أ"الميـ هف ولي هف أهر 
 خرة .الدنيا واآل

والشكر هوصوؿ إلى عضوي لجنة الهناقشة الدكتور أحهد الهشيراوي والدكتور يوسؼ حهودة 
  لتفضميها بهناقشة الرسالة .

ىـ في إنجاز ىذا العهؿ بتقديـ يد الهساعدة أو وفي الختاـ أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ هف سا
 إبداء الرأي أو دعوة في ظير الغيب. 

 الباحث
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 ممخص الدراسة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور تنهية الهوارد البشرية في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في  :ىدؼ الدراسة
الهوارد البشرية الهتبعة في الوزارة، وهدى  وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف هف خبلؿ دراسة سياسات تنهية

 توافر هتطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في الوزارة.

قد استخدهت الدراسة االستبانة كأداة لجهع البيانات هف هوظفي األشغاؿ العاهة ل :وعينتيا أداة الدراسة
بنسبة استرداد  اً ( هوظف120دد )واإلسكاف، حيث تـ استخداـ أسموب الحصر الشاهؿ بتوزيع االستبانة عمى ع

.باإلضافة إلى إجراء بعض الهقاببلت لتفسير بعض النتائج ،100%

  .: وقد اعتهد الباحث عمى الهنيج الوصفي التحميميمنيج الدراسة

 : وقد توصمت الدراسة لمنتائج التالية:نتائج الدراسة
طبيؽ اإلدارة اإللكترونية بصفة عاهة وجود ضعؼ في السياسات الهتبعة في تنهية الهوارد البشرية لت -

  .في وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف
 . ىناؾ توافر لبعض هتطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية ولكف ىذه الهتطمبات تحتاج لمتطوير والتعزيز -

 : وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات أىميا:توصيات الدراسة
الهوارد البشرية الهتبعة في وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف  تطوير سياسات واساليب تنهية ضرورة -

 وربطيا بتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.
 ضرورة تطوير وتعزيز هتطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف. -
 ـ الدعـ الكاهؿ ليا.ولوية وتقدياألضرورة تبني االدارة العميا لتطبيؽ االدارة االلكترونية واعطائيا  -
ضرورة رفع هستوى التوعية الثقافية بأىهية التحوؿ إلى اإلدارة اإللكترونية واستعهاؿ أدواتيا في  -

 أعهاؿ الوزارة الداخمية والخارجية.
يجاد طريقة فاعمة لتبادؿ البيانات هع الهؤسسات الحكوهية األخرى هف خبلؿ إضرورة العهؿ عمى  -

 ربط الوزارة هع ىذه الهؤسسات.توفير نظـ اتصاالت فعالة ل
لكترونية في الوزارة وذلؾ هف خبلؿ االطبلع عمى دارة اإلخريف في تطبيؽ اإلاالستفادة هف تجارب اآل -

 جنبية.تجارب الهؤسسات الهحمية و الدوؿ العربية واأل



ج  
 

Abstract  

The aim of the study: 

 The study aimed at identifying the role of human resources development in applying the e-

management at the ministry of public works and housing (MPWH). This was via studying the 

human resources development policies followed at the ministry and identifying whether the 

requirements needed to apply the e-management are available there. 

The study method and sample: 

The researcher used the questionnaire to get the data from the employees at MPWH, as he used 

the census method by distributing questionnaires among (120) employees, and he recovered all 

of them, Moreover, the research conducted Some interviews to interpret certain findings 

The study methodology: 

The researcher used the analytical descriptive method. 

The study results: 

The researcher got to the following results: 

 The lack of the policies followed in human resources development to apply the e-

management at the ministry.  

 Some requirements needed for e-management application are available, but they need to 

be developed. 

 

The study recommendations: 

The study recommended a number of recommendations, the most important of which are: 

 The need for developing the policies and methods of human resources development 

followed at MPWH and connecting them to e-management application. 

 The need for developing the requirements of e-management application at MPWH. 

 The need for adopting the e-management application by the supreme management and 

supporting it.  

 The need for raising the level of cultural awareness regarding the importance of turning 

to the e-management and using its tools in the ministry‟s internal and external affairs. 

 The need for working to find an effective way to exchange the data with the other 

governmental institutions via providing effective telecommunication systems to 

connect MPWH with these institutions. 

  Benefiting from the others‟ experiences in applying e-management at MPWH by 

inspecting the experiences of local parties and Arab and foreign states. 
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 المقدمة أواًل: 
سائؿ و  والعشريف حالة سريعة هف التطور في الحاديالعالـ في نيايات القرف العشريف و بدايات القرف  شيد

 .جي والتقنيو التكنول في عجمة التطور هتبلحقاً  تسارعاً  حاليا يشيد العالـو ، واالتصاالتهعموهات تكنولوجيا ال
في هختمؼ أنواع الهنظهات، لتأثيرىا البارز في رفع  عاهبًل ال يهكف االستغناء عنوأصبحت التكنولوجيا  فقد

، وقد (Gokmen, 2010: 37) لتكاليؼهستوى األداء والجودة، وسرعة تقديـ الخدهات وزيادة الشفافية وتقميؿ ا
دوات ووسائؿ تكنولوجيا الهعموهات ليواكب السرعة التي يتصؼ بيا ىذا العصر، فقد أجاء ىذا التطور في 

حاسهًا في جهيع هناحي الحياة الصناعية والتجارية  استراتيجياً أصبحت الهعموهات في ىذا العصر هوردًا 
هات، ولذلؾ فقد أطمؽ العمهاء عمى األلفية الثالثة عصر الهعموهات والتسويقية حتى عمى هستوى تقديـ الخد

 Dibrell & Miller, 2002) .) والتكنولوجيا
في حجـ البيانات التي تتعاهؿ هعيا  ىائبلً  اً وفي الهقابؿ فإف التنظيهات اإلدارية الهختمفة أصبحت تشيد تطور 

عالـ األعهاؿ ودخوؿ هتغيرات جديدة،  يذي يحدث ف، ولعؿ التغيير الواالسترجاعوالتي تتطمب سرعة التخزيف 
 االقتصاديةوانتشار العولهة وزيادة تعقيد العهميات التي تعتهد عمى التكنولوجيا وزيادة الهنافسة وتغيير اليياكؿ 

جهيع التحديات  أجبرت ىذه وقد، واإلدارية وؿ أساسي في العهميات التنظيهيةوالسياسية، كؿ ذلؾ يعهؿ عمى تح
اإلدارة اإللكترونية الفعالة التي  استراتيجيةلتنفيذ  باالنتقاؿبالتفكير الجدي  حجاهياأهات عمى اختبلؼ الهنظ

 (.Oppong & Other, 2005 ) تعزز رضى العهبلء هع تحسيف كفاءة الهؤسسة وجودة أدائيا
ري التػي أصػبحت تقػػدـ تطػػور عهميػات التبػادؿ التجػػا إلػىنترنػػت بصػورة كبيػرة بػػيف الهػواطنيف دى انتشػار اإلأوقػد 

 لتمػػؾ ههاثمػػة خػػدهات سػػتوفر العػػاـ القطػػاع هؤسسػػات بػػأف توقعػػات الهػػواطنيف هػػف ىػػذا زاد بشػػكؿ إلكترونػػي، وقػػد
 .(Zakareya & Irani, 2005) والكفاءة الفعالية بنفس التجاري في القطاع التي

طمبات العصر وبها يكفؿ أداء وهف ىنا أصبحنا نجد أف أغمب دوؿ العالـ تطور هف سياستيا بها يتناسب هع هت
 التعقيػداتبالبيروقراطيػة وتعػدد  دائهػاً  اتصػؼالقطػاع الحكػوهي الػذي فػي وخاصػة  ،وظائفيا بػأعمى كفػاءة ههكنػة

 (.7: 7002 )لطفى، في اإلجراءات الهطموبة
لها   الهيهة الهصادر هف وهصدرويعتبر العنصر البشري ىو الهحرؾ األساسي لجهيع نشاطات الهنظهة 

 التي األعهاؿ طبيعة هع تتبلءـ وقابميات وقدرات وهعرفية هيارية بنوعية يتهيز عندها خاصةً  ،هو هف فاعميةيقد
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 أكثر لتصبح حتهية ضرورة أصبحت البشرية الهوارد تنهية فإف األىهية ىذههف  وانطبلقاً  ،الهنظهة في يهارسيا
  .( 772 :7002 يتي،الي) بيـ تناط التي الجديدة الهياـ هتطمبات لقبوؿ استعداداً 

أف تطبيؽ اإلدارة  وخصوصاً  تطويرية عهمية الركيزة األساسية أليتعتبر أف الهوارد البشرية  وهف خبلؿ حقيقة
جهيع الدراسات  جهعت تقريباً أفقد  يهس بشكؿ هباشر الكادر البشري، استراتيجييعتبر هشروع  ةاإللكتروني

عمى تطبيؽ اإلدارة  عمى ضرورة بناء وتنهية الهوارد البشرية لتكوف قادرةً السابقة والتي تناولت اإلدارة اإللكترونية 
( والتي تناولت اإلدارة اإللكترونية في تركيا بضرورة توفير Gokmen, 2010) ظيرت دراسةأاإللكترونية، فقد 

 ,Seresht & Others) أوصت دراسة الكادر البشري الهدرب عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، وكذلؾ

، كها أجريت في إيراف بضرورة تحفيز وتدريب العاهميف لمقياـ بالتطبيؽ األهثؿ لئلدارة اإللكترونيةوالتي (2008
ىهية في الهؤسسات الفمسطينية أف ىناؾ أ لكترونيةاإلاإلدارة ثبتت الدراسات السابقة التي تناولت تطبيؽ أو 

 لكترونية،اإلاإلدارة عؿ هع التغييرات التي تحدثيا لتطوير العنصر البشري الفمسطيني ليكوف قادرًا عمى التفا
لكترونية في هتطمبات نجاح هشروع الحكوهة اإل درست( والتي 2006، )الغوطي في دراسة وظير ذلؾ جمياً 

لكترونية هعوقات تطبيؽ الحكوهة اإل درست( والتي 2012 )الرزي، الهؤسسات الحكوهية الفمسطينية، ودراسة
 .لكترونيةاإلاإلدارة لتطبيؽ  يها بضرورة تطوير الكادر البشري ليكوف هؤىبلً ؿ هنأوصت كو في قطاع غزة، 

واىتهاهاتيػػػا بترسػػػي   لكترونيػػػةتطبيػػػؽ الحكوهػػػة اإللفكػػػرة فػػػي قطػػػاع غػػػزة الحكوهػػػة الفمسػػػطينية  تبنػػػيوفػػػي إطػػػار 
 التػي تيػدؼهػؿ هف خبلؿ تنظػيـ ورش الع والتي تظير جمياً  في جهيع الهؤسسات الحكوهية، يالتعاهؿ اإللكترون

طػػبلؽ هوقػػع التوجػػو ليػػذا نتيجػػةٍ كلجنػػة تكاهػػؿ البيانػػات الحكوهيػػة  وتشػػكيؿلكترونيػػة، دارة اإللػػئللتحػػوؿ ا ىإلػػ ، وا 
وهػػف خػػبلؿ إعػػداد خطػػة اسػػتراتيجية لمحكوهػػة  ،(www.takamul.gov.ps،  2013إلكترونػػي رسػػهي ليػػذه المجنػػة )

 كونيػا إحػدى هؤسسػات السػمطة الفمسػطينية بغػزة األشػغاؿ العاهػة واإلسػكافكاف هػف الطبيعػي لػوزارة  ونية،اإللكتر 
عف كونيا  فضبلً  ،لكترونية وذلؾ بحكـ الهسئوليات الكبيرة الهمقاة عمى عاتقيابتطبيؽ اإلدارة اإل أف تكوف هيتهةً 

 (.2013)سرحاف،  جهيوربتقديـ الخدهات لم اً شديد اً رتباطا هرتبطةً  خدهاتيةً  هؤسسةً 
وهف ىنا جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى دور تنهية الهوارد البشرية في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في وزارة  

 األشغاؿ العاهة واإلسكاف.

http://www.takamul.gov.ps/
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 وتساؤالتيا مشكمة الدراسةثانيًا: 
الداخميػة والخارجيػة  والخػدهاتجهيػع الهعػاهبلت إنجػاز تكنولوجيػا الهعموهػات واالتصػاالت فػي  استخداـأصبح 

وذلؾ لبلستفادة القصوى هف التقنيات الحديثة  حتهياً  اً هر لكترونية أأو ها يعرؼ باإلدارة اإللمهؤسسات الحكوهية 
 اً داري والخػدهاتي يتطمػب تطػور وىػذا التطػور فػي العهػؿ اإل، يفههكنػ وجيػدٍ  في تقديـ أجود الخػدهات بأقػؿ وقػتٍ 

 كبيرةٍ  واجيت وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف في األعواـ السابقة صعوباتٍ  وقد ليات والهوارد،في الهعدات واآل
لقمػػة الهػػوارد والحصػػار الهفػػروض عمػػى قطػػاع غػػزة، ناىيػػؾ عػػف االعتػػداءات اإلسػػرائيمية عمػػى القطػػاع،  نتيجػػةً 

ة ، باإلضػػاف2009-2008حيػث فقػػدت الػػوزارة الكثيػر هػػف بياناتيػػا نتيجػػة تػدهير هقرىػػا فػػي حػرب الفرقػػاف عػػاـ 
الوزارة لتعطيؿ بعض أعهاليا وخدهاتيا لفتػرات هعينػة نتيجػة قمػة الكػادر العاهػؿ فييػا، وقػد الحػظ  اضطرارإلى 

تكاهػػؿ لحوسػػبة األعهػػاؿ و  حاجػػة هاسػػةوجػػود الباحػػث هػػف خػػبلؿ طبيعػػة عهمػػو فػػي دائػػرة الحاسػػوب فػػي الػػوزارة 
لهؤسسػػات الحكوهيػػة األخػػرى لمتسػػييؿ عمػػى البيانػػات بػػيف اإلدارات العاهػػة داخػػؿ الػػوزارة، وبػػيف الػػوزارة نفسػػيا وا

الهواطنيف وعمى الهوظفيف عمى حد السواء، كؿ ذلؾ يدعو لمعهػؿ عمػى تطبيػؽ اإلدارة اإللكترونيػة فػي الػوزارة، 
لكترونيػػة هػػف اإلاإلدارة بالعهػػؿ عمػػى تطبيػػؽ  وقػػد بػػدأت وزارة األشػػغاؿ العاهػػة واإلسػػكاف فػػي قطػػاع غػػزة فعميػػاً 

كػػي يػػتـ التطبيػػؽ األهثػػؿ لػػئلدارة اإللكترونيػػة البػػد هػػف دراسػػة وخػػدهاتيا، ولكػػف لعهاليػػا أخػػبلؿ حوسػػبة بعػػض 
واسػتنادًا إلػى ذلػؾ فػإف ىػذه هنيػة، واأل هفصمة لهتطمبات تطبيقيا هف الناحيػة اإلداريػة والتقنيػة والبشػرية والهاليػة

ىػذه الدراسػة  وسػتركز، هف أىػـ عناصػر تطبيػؽ اإلدارة اإللكترونيػة وىػو الكػادر البشػري اً الدراسة تتناوؿ عنصر 
وسبؿ تنهية ىػذا  فييا، وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف ودور الكادر البشري في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةعمى 

 لئلدارة اإللكترونية .  فعميٍ  الكادر في سبيؿ تطبيؽٍ 

  :التالي السؤاؿتتبمور هشكمة الدراسة في و 

األشػػػغاؿ العامػػػة لكترونيػػػة فػػػي وزارة  دارة اإل تطبيػػػؽ اإلفػػػي  ةتنميػػػة المػػػوارد البشػػػري دورمػػػا 
 بغزة؟ واإلسكاف

 وينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس عدة أسئمة فرعية ىي:
األشػػغاؿ العاهػػة لكترونيػػة فػػي وزارة تطبيػػؽ اإلدارة اإللتنهيػػة الهػػوارد البشػػرية السياسػػات الهتبعػػة فػػي هػػا  -0

  بغزة؟ واإلسكاف



5 
 

 ؟بغزة في وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف ونيةهتطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتر فر اها هدى تو  -3
تنهيػػة الهػػوارد البشػػرية لتطبيػػؽ  دورنحػػو  الدراسػػةهجتهػػع  ىىػػؿ ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لػػد -2

 –العهػر ) ديهغرافيػةالهتغيػرات ال ىإلػ ىبغزة تعز  واإلسكاف العاهة األشغاؿ وزارةلكترونية في اإلدارة اإل
عػدد الػدورات التدريبيػة فػي  – الخدهػةعػدد سػنوات  –الػوظيفي  ىسػتو اله –التعميهػي ىالهسػتو  -الجنس

 ؟في هجاؿ التنهية البشرية( التدريبيةعدد الدورات -لكترونية اإل هجاؿ اإلدارة
 متغيرات الدراسةثالثًا: 

 .: تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية المتغير التابع
 المتغيرات المستقمة:

سياسات ، سياسات تطوير الهسار الوظيفي، ات تدريب العاهميفسياس ) سياسات تنمية الموارد البشرية -0
 .(تقييـ األداء

، الهتطمبات التقنية، الهتطمبات البشرية، الهتطمبات اإلدارية) متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية -3
 (الهتطمبات األهنية

  الخدهةدد سنوات ع –الوظيفي  ىالهستو  –التعميهي ىالهستو  -الجنس –العهر)المتغيرات الديمغرافية  -2
في هجاؿ التدريبية عدد الدورات  -الحاسوب وتكنولوجيا الهعموهاتعدد الدورات التدريبية في هجاؿ 

 .(التنهية البشرية
 (: متغيرات الدراسة0شكؿ رقـ )

      
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 سياسات تنمية الموارد البشرية

سياسات التدريب 

سياسات تنمية المسار الوظيفي 

سياسات تقييـ األداء 

 متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

بات اإلداريةالمتطم 

المتطمبات البشرية 

المتطمبات األمنية 

المتطمبات التقنية 

العمر 

الجنس 

المستوى التعميمي 

المستوى الوظيفي 

عدد سنوات الخدمة 

الدورات التدريبية في الحاسوب 

 الدورات التدريبية في التنمية
 البشرية

 

 المتغيرات الديمغرافية

تطبيؽ اإلدارة 
 اإللكترونية

 ئ

 الهصدر: الشكؿ هف إعداد الباحث
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 فرضيات الدراسةرابعًا: 
بغػػزة هتبعػػة فػػي وزارة األشػػغاؿ العاهػػة واإلسػػكاف ال تػػؤثر سياسػػات تنهيػػة الهػػوارد البشػػرية: الفرضػػية األولػػى -0

 في الوزارة. تطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةعمى  α ≤ 0.05عند هستوى تأثيرًا ذو داللة إحصائية 
 بغػزة يؤثر توافر هتطمبات تطبيػؽ اإلدارة اإللكترونيػة فػي وزارة األشػغاؿ العاهػة واإلسػكاف الثانية:الفرضية  -3

 في الوزارة. تطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةعمى  α ≤ 0.05 ند هستوىتأثيرًا ذو داللة إحصائية ع
بيف هتوسطات اسػتجابة  α ≤ 0.05 هستوى داللة عند توجد فروؽ ذات داللة إحصائية :الثالثةالفرضية  -2

 الديهغرافيػة الهتغيػرات ىإلػ ىتعػز  الهبحوثيف حوؿ دور تنهية الهوارد البشرية فػي تطبيػؽ اإلدارة اإللكترونيػة
عدد الدورات التدريبيػة  – الخدهةعدد سنوات  –الوظيفي  ىالهستو  –التعميهي ىالهستو  -الجنس – العهر)

 في هجاؿ التنهية البشرية(. التدريبيةعدد الدورات  -الحاسوب وتكنولوجيا الهعموهات في هجاؿ 

  أىداؼ الدراسةخامسًا: 
 ية في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.الهساىهة في إعداد دراسة هتكاهمة حوؿ دور تنهية الهوارد البشر  .1
بغزة وأثرىا  واإلسكاف العاهة األشغاؿ وزارة في البشرية الهوارد تنهية في الهتبعة السياسات عمى التعرؼ .2

 عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.
بغزة  توافر هتطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف هدى عمى التعرؼ .3

 أثرىا عمى التطبيؽ الكاهؿ لئلدارة اإللكترونية.و 
 البشػػػرية الهػػػوارد تنهيػػػة دور نحػػػو الدراسػػػة هجتهػػػع لػػػدى إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ ىنػػػاؾ ىػػػؿ هعرفػػػة .4

 ديهغرافيػػػةال الهتغيػػرات ىإلػػ تعػػزى بغػػزة واإلسػػػكاف العاهػػة األشػػغاؿ وزارة فػػيلكترونيػػة اإل اإلدارة لتطبيػػؽ
عػػػدد الػػػدورات  – الخدهػػػةعػػػدد سػػػنوات  –الػػػوظيفي  ىالهسػػػتو  –يهػػػيالتعم ىالهسػػػتو  -الجػػػنس –العهػػػر )

 في هجاؿ التنهية البشرية(. التدريبيةعدد الدورات  - الحاسوب وتكنولوجيا الهعموهاتالتدريبية في 
تقػػديـ توصػػيات وهقترحػػات تسػػاعد الهؤسسػػات الحكوهيػػة بصػػفة عاهػػة ووزارة األشػػغاؿ العاهػػة واإلسػػكاف  .5

 مى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.في قطاع غزة بصفة خاصة ع
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 أىمية الدراسةسادسًا: 
 ىميا:أتكمف أىمية الدراسة في عدة نقاط 

الندرة النسبية في الدراسات الهوجية نحو هجاؿ تنهية الهوارد البشرية ودورىا في تطبيؽ اإلدارة  -1
دور تنهية الهوارد  تبحثالتي   -عمى حد عمـ الباحث -وؿ الدراساتأاإللكترونية حيث أف ىذه الدراسة 

وزارة األشغاؿ الهؤسسات الحكوهية الفمسطينية بصفة عاهة وفي  فيلكترونية اإلاإلدارة البشرية لتطبيؽ 
 بصفة خاصة. بغزة واإلسكاف العاهة

 بغزة هؤسسات الحكوهية بصفة عاهة ووزارة األشغاؿ العاهة واإلسكافمل هيهاً  توفر ىذه الدراسة هرجعاً  -2
 .لكترونيةاإلاإلدارة تنهية الهوارد البشرية في تطبيؽ  بصفة خاصة حوؿ دور

غزة، بفي تطوير العهؿ وتحسيف األداء في وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف  تشكؿ ىذه الدراسة هساىهةً  -3
وهف  ،عبر التعرؼ عمى هفاىيـ اإلدارة اإللكترونية، وهدى توافر هقوهاتيا األساسية في الوزارةوذلؾ 

 :وتوصياتيا ىذه الدراسة نتائج تسيـأف  يهكفخبلؿ ذلؾ 
دارة حوؿ تطبيؽ اإل بغزة سكافاإلو البشري في وزارة األشغاؿ العاهة  داء الكادرأتطوير في  -

 لكترونية.اإل
لكترونية في وزارة في وضع توصيات وهقترحات ألصحاب القرار تساعد في عهمية التحوؿ لئلدارة اإل -

 خبلؿ:وذلؾ هف  بغزة األشغاؿ العاهة واإلسكاف
  تطوير السياسات الهتبعة في تنهية الهوارد البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في الوزارة

 هف خبلؿ تعزيز الجوانب اإليجابية وهعالجة الجوانب السمبية.
  هها ىو هتوفر وتعزيزه،  االستفادةتطوير هتطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية هف خبلؿ

 الغير هتوفرة.والعهؿ عمى توفير الهتطمبات 
 لكترونية.اإل اإلدارة تطبيؽ هجاؿ في الهعرفة رصيد ىإل شيئاً  الدراسة ىذه تضيؼقد  -4
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 مصطمحات الدراسةسابعًا: 
  لكترونية:اإلدارة اإل  -1

دارية الهختمفة لتكنولوجيا الهعموهات واالتصاالت لتدبير وتحسيف وتطوير العهميات اإلاإلدارة ىي استغبلؿ 
 (.72: 2012 هد،)حا داخؿ الهنظهات

ستخداـ الثورة التكنولوجية في هجاؿ االتصاالت وتكنولوجيا الهعموهات ا :نياأعمى  أيضاً فيا يعر ويهكف ت
  .لدعـ الهؤسسات في تطوير عهميا وتحسيف جودة أدائيا

( )االتصاالت وتكنولوجيا لهعموهات الهتاح هف الوسائؿ اإللكترونية استخداـ :فيي عبارة عف أها إجرائياً 
سواء عمى  لى النظاـ الهحوسبإبكؿ هكوناتيا الهادية والبرهجية وتوظيفيا لمتحوؿ هف نظاـ العهؿ الورقي 

 .و الخدهاتيأداري هستوى العهؿ اإل
 

  الموارد البشرية:  -2
الهوارد البشرية ىي هجهوعة األفراد والجهاعات التي تتكوف هنيا الهؤسسة في وقت هعيف، والذيف يختمفوف هف 

: 2008، )الشي  إلداريةاوهستوياتيـ  ،ووظائفيـ ،وطهوحاتيـ ،واتجاىاتيـ ،وسموكيـ ،تيـاوخبر  ،وينيـحيث تك
10). 

أو صغر وتتهثؿ في غمى الهكونات األساسية ألي هؤسسة هيها كبر حجهيا أحدى إنيا: أعمى  وتعرؼ أيضاً 
 .فراد الهشكميف لمقوى العاهمة في الهؤسسةاأل
 هجهوعة األفراد والجهاعات العاهمة في وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف :نياأعمى  فيافيهكف تعري إجرائياً أها 
 .2013حتى  2008خبلؿ الفترة الزهنية ها بيف  بغزة
 البشرية: دتنمية الموار   -3
عهمية تهكيف الهنظهة هف بناء هزاياىا االستراتيجية والهحافظة عمييا وتطويرىا هف خبلؿ تخطيط واقعي ىي  

 .(18 :2013 )الكبللدة، هبلئـ لمهوارد البشريةوتدريب 
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ختص بتطوير وتأىيؿ العاهميف هف تي تإدارة الهوارد البشرية وال وظائؼ جزء هف :نياأعمى  وتعرؼ أيضاً 
وذلؾ لموصوؿ ألعمى هستويات  خبلؿ عدة وظائؼ، أىهيا التدريب وتطوير الهسار الوظيفي وتقويـ األداء

 .داءاأل
وتطويرىا  واإلسكاف بغزة تأىيؿ الهوارد البشرية في وزارة األشغاؿ العاهة: نياأعمى  تعريفيا فيهكف ها إجرائياً أ

 .دارة اإللكترونية بصورتيا األهثؿلتطبيؽ اإل لتكوف هؤىمةً 
 
  وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف -4

ة يلئو هس قيا، حيث يمقى عمى عاتاإلسكاف في قطاع غزةو  األشغاؿ ىي الجية الرسهية التي تهثؿ قطاعي
إدارة وتنظيـ وتوجيو عهميات التنهية العهرانية بشكؿ عاـ كقاعدة أساسية لمتنهية الوطنية الشاهمة، فضبًل عف 

 الييكؿ ) تحسيف وتطوير دور قطاع البناء والتشييد كأحد القطاعات الهيهة والرئيسية في االقتصاد الوطني
.(2004 ،بغزة التنظيهي لوزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف 
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة

 

 :مباحث أربعةويتكوف الفصؿ الثاني مف 

 المبحث األوؿ: اإلدارة اإللكترونية 

 المبحث الثاني: تنمية الموارد البشرية 

 تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية والمبحث الثالث: تنمية الموارد البشرية 

 واإلسكاف: وزارة األشغاؿ العامة الرابعالمبحث  
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 المبحث األوؿ

 اإلدارة اإللكترونية

 المقدمة اواًل:

 مفيـو اإلدارة اإللكترونية ثانيًا: 

 اإلدارة اإللكترونية والمصطمحات المرادفةثالثًا: 

 اإللكترونية  أسباب التحوؿ لإلدارةرابعًا: 

 أىداؼ اإلدارة اإللكترونية خامسًا: 

 ترونيةمميزات وسمبيات اإلدارة اإللكسادسًا: 

 خصائص اإلدارة اإللكترونيةسابعًا: 

 وظائؼ اإلدارة اإللكترونية ثامنًا: 

 معوقات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية تاسعًا: 

 أساليب اإلدارة اإللكترونية عاشرًا: 

متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية حادي عشر: 
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 المقدمةأواًل: 
الشفيي بيف  تصاؿباالب التفاىـ وتبادؿ الهعموهات، بدأت ساليأنساني تطورات ىائمة في شيد الهجتهع اإل

شرت عف طريؽ شارات بوسائميا الهختمفة حتى ظيرت الكتابة التي انتأخيو اإلنساف، ثـ استخدهت اإلنساف و اإل
 لكتروني(اإل )الحاسب ف ظير الكهبيوترألى إجيزة السمكية والبلسمكية بأنواعيا الهختمفة الطباعة، ثـ جاءت األ

 التي دعهت بدورىا ثورة االتصاالت لكترونية اإل بالثورةفي هجاؿ االتصاالت عرفت  خرىأمنا بزوغ نجـ ثورة هع
 .(15: 2007 )عاهر، قهار الصناعيةغير هألوؼ هف خبلؿ األ جديداً  التي اتخذت شكبلً 

وسائؿ االتصاالت ور ظي بدء عمى حياة اإلنساف وتعاهبلتو، فهنذ كبيراً  ثراً أ لكترونيةاإلمثورة للقد كاف و 
وتكنولوجيا الهعموهات واإلنساف يجتيد في االستفادة العظهى هف ىذه الوسائؿ وتحويؿ هعاهبلتو هف هعاهبلت 

اإلنساف دخؿ هرحمة جديدة هف  فأهع بداية األلفية الثالثة  واضحاً  وقد بدا، لكترونيةإهعاهبلت لى إتقميدية 
أعهاؿ فأصبحنا نرى التكنولوجيا تدخؿ في جهيع ى العهؿ اإلداري، عكس عمندوره ابالتطور التكنولوجي والذي 

 نساف اليوهية.اإل

أنشطة إلكترونية  ىأخذت األنشطة الحياتية تتحوؿ بالتدريج هف أنشطة تقميدية إل التقني تطورىذا ال وفي إطار
ا يطمؽ عميو اإلدارة وذلؾ لبلستفادة هف ههيزات التقنيات الحديثة في هجاؿ تقديـ الخدهات اإلدارية، أو ه

وها يتعمؽ بيا هف عهميات إدارية عف طريؽ تقديـ ىذه  وبيدؼ تقميؿ تكمفة اإلجراءات الحكوهية لكترونية،اإل
كفاءة عهؿ اإلدارات خبلؿ تعاهميا في زيادة هف  ، هها يترتب عميولكترونياً إالعهميات واإلجراءات الهتعمقة بيا 
اهؿ هع ىذه التقنيات في ظؿ تطور برهجياتيا، حيث أصبح هعيار التقدـ هع األفراد والهنظهات، وسيولة التع

              ألي دولة في العالـ يحكهيا قدرة الدولة عمى المحاؽ بركب الثورة الهعموهاتية وفيـ حقيقة حتهيتيا
 .(16: 2007 ،الهير)

 لكترونيةمفيـو اإلدارة اإل ثانيًا: 
  تعرض والتي العصرية العمـو هجاؿ في العمهية الحديثة الهصطمحات اإللكترونية هف اإلدارة هصطمح يعتبر

 السابقة. العمهية والكتابات والدراسات هف البحوث القميؿ هوضوعاتيا بعضل



13 
 

الهحصمة  في ولكنيا الجوانب، بعض في تختمؼ أو تتشابو قد ،تعريفات دةعلكترونية اإلولهفيوـ اإلدارة 
تكنولوجيا هثؿ ألحدث تقنيات االتصاالت و األ ة عبارة عف االستخداـاإلدارة اإللكتروني فأُتجهع عمى 

 .داء اإلداري وتقديـ الخدهاتالهعموهات في تحسيف األ
 . إلدارة اإللكترونيةا بعض تعريفاتيتناوؿ  والجدوؿ التالي 

 اإلدارة اإللكترونية اتتعريف :(0جدوؿ رقـ)
 التعريؼ المرجع ـ
76: 2012 حاهد،  .0 فضؿ أدارية لعصر الهعموهات، تعهؿ عمى تحقيؽ خدهات ة إاستراتيجيىي  

هثؿ لهصادر الهعموهات الهتاحة هف خبلؿ اطنيف والهؤسسات هع االستغبلؿ األلمهو 
لكتروني حديث هف إطار إتوظيؼ الهوارد الهادية والبشرية والهعنوية الهتاحة في 

 هثؿ لموقت والجيد والهاؿ.أجؿ استغبلؿ أ
3.  Yao &Others, 

2011:6658 
ساسي النيج االستراتيجي إلدارة الهنظهات والذي يبدأ بالرؤية والرسالة أىي بشكؿ 

أفضؿ فاعمية في ويؤكد عمى قيهة االستفادة هف تكنولوجيا الهعموهات والتي تعطي 
نتاج، وىذا النيج يركز عمى الذكاء الصناعي واألتهتة والتكاهؿ األداء وجودة في اإل

 الهستقبؿ.  في لمهنظهة وداعهة تهكينيو ةيكوف أدا فأهها يسهح لو 
عهاؿ في يات الهتهيزة لئلنترنت وشبكات األىي العهمية اإلدارية القائهة عمى اإلهكان 158 :2009نجـ،  .2

خريف بدوف رد والقدرات الجوىرية لمشركة واآلالتخطيط والتوجيو والرقابة عمى الهوا
 جؿ تحقيؽ أىداؼ الشركة.أحدود هف 

 أ/2009احهد،  .4
:53 

التصاالت الهتطورة وخاصة شبكة ىي عهمية استخداـ تكنولوجيا الهعموهات وا
ة بها يضهف ليا زيادة وكفاءة وفاعمية اإلنترنت، إلنجاز األعهاؿ الخاصة بالهنشأ

 األداء وبناء وتدعيـ عبلقاتيا هع الهنظهات األخرى والعهبلء وخفض التكاليؼ.
و  السالهي  .5

 :2008 ،السميطي
32،34 

دارية باالعتهاد عمى كافة عبارة عف هكننة جهيع هياـ ونشاطات الهؤسسة اإلىي 
ي تقميؿ الجديدة فاإلدارة ىداؼ أتحقيؽ لى إ تقنيات الهعموهات الضرورية وصوالً 

نجاز السريع والدقيؽ جراءات والقضاء عمى الروتيف واإلاستخداـ الورؽ وتبسيط اإل
 لكترونية.هع الحكوهة اإل لمربط دارة جاىزةإلمهياـ والهعاهبلت لتكوف كؿ 
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: 2007عاهر،  .6
25،26 

داء العهميات بيف هجهوعة هف الشركاء هف خبلؿ استخداـ تكنولوجيا هعموهات أ -
 داء.هتطورة بغية زيادة كفاءة وفعالية األ

لية آيجاد ا  استخداـ خميط هف التكنولوجيا ألداء األعهاؿ واإلسراع بيذا األداء و  -
هات داخؿ الهنظهة وبينيا وبيف الهنظهات األخرى هتقدهة لتبادؿ الهعمو 

 والعهبلء.
 الهذكورة في الجدوؿ الهراجعالهصدر: الجدوؿ هف تجهيع الباحث باالعتهاد عمى 

و أدارية إعهاؿ أسواء كاف ذلؾ  التحوؿ الكاهؿ هف األعهاؿ الورقية ويرى الباحث أف اإلدارة اإللكترونية ىي
 ىهع ها يتطمب ذلؾ هف تحوؿ في األدوات واآلليات التقميدية إل كترونيةلاإلؿ عهااأل ىإل تجارية وأ خدهاتية

 بيدؼ في اليياكؿ التنظيهية وذلؾ جراءات والههارسات الهتبعة، وتغيير، وتعديؿ في اإللكترونيةتيا اإلر نظي
كونات نظـ تستخدـ جهيع عناصر وهلكترونية اإلورفع كفاءة الهؤسسة، فاإلدارة  هثؿ لموقت والجيدأ توفير

 .دارة ببل ورؽإلى إالهعموهات لموصوؿ باإلدارة التقميدية 

 اإلدارة اإللكترونية والمصطمحات المرادفةثالثًا: 
الهصطمحات التي  تعقب التقدـ اليائؿ الذي حدث هف خبلؿ ثورة تكنولوجيا الهعموهات واالتصاالت، تعدد

اإللكترونية بصورة هترادفة هع هصطمحات  إلدارةا هصطمح يطرحتربط بيف ىذه الثورة وأعهاؿ الهنظهات، ف
الباحثيف  تفاؽا، وبالرغـ هف عدـ لكترونيةلكترونية والتجارة اإللكترونية والحكوهة اإلأخري هثؿ األعهاؿ اإل

جهيع ىذه الهصطمحات تصب  فأهعظهيـ يؤكد عمى  فأال إعمى تعريؼ هوحد لكؿ هف ىذه الهصطمحات، 
بواسطة تكنولوجيا الهعموهات واالتصاالت، ونتيجة اإلدارة  لىإالورقية اإلدارة هف  في ىدؼ واحد وىو االنتقاؿ

 ف نتناوؿ ىذه الهصطمحات وتعريفاتيا ونحاوؿ فيـ الفرؽ بينيا.أالبد لنا  ليذا الخمط بيف ىذه الهصطمحات،

 التجارة اإللكترونية -0
نترنت وىو الهفيوـ الضيؽ لمتجارة اإل رال ههارسة التجارة عبإىي  التجارة اإللكترونية ها فأيرى البعض 

خروف ألبعد هف ذلؾ وتوسيع الهعني ليشهؿ التجارة عبر الوسائؿ اإللكترونية آاإللكترونية، فيها يذىب 
لكترونية الهختمفة وىو ها يتفؽ هعو اؿ والفاكس وغيرىا هف الوسائؿ اإلنترنت والياتؼ والجو هثؿ اإل هختمفةال

 .الباحث

 اإلدارة اإللكترونية اتتعريف: (1) جدوؿ رقـ تابع
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 ستعرض بعض التعريفات لمتجارة اإللكترونية.والجدوؿ التالي ي
 تعريفات التجارة االلكترونية :(3) جدوؿ رقـ

 التعريؼ المرجع ـ
اـ شبكة االتصاالت بيف شكاؿ التبادؿ التجاري هف خبلؿ استخدأىي شكؿ هف  109: 2012حاهد،  .1

أو بيف عهاؿ وزبائنيا، هؤسسات األعهاؿ هع بعضيا البعض، وهؤسسات األ
 العاهة.    اإلدارة و عهاؿ ألهؤسسات ا

 :2011تعمب،  .2
 54 

نشطة التجارية الهتعمقة بالبضاعة والخدهات بواسطة شبكة دارة األا  ىي تنفيذ و 
نترنت، والتسميـ و دخوؿ اإلأنترنت ويهتد ىذا الهفيوـ ليشهؿ خدهات ربط اإل

دهات و وسيمة لتوزيع الخأنترنت كواسطة ويد التقني لمخدهات، واستعهاؿ اإلوالتز 
 والبضائع.

دارة األىي تنفيذ و  20: 2010صبرة،  .3 نشطة التجارية الهتعمقة بالبضاعة والخدهات بواسطة تحويؿ ا 
 نظهة التقنية الشبيية.و األأ نترنتالهعطيات عبر شبكة اإل

 :2010الطائي،  .4
 16  

ىي نظاـ هعموهاتي هتكاهؿ يتيح فرصة انجاز العهميات التجارية التي تتـ بيف 
 ؼ ذات العبلقة باستخداـ شبكات االتصاالت العالهية.طرااأل

  لقاضي، و زلطة  .5
2009  :63 

ىي تنفيذ كؿ يتصؿ بعهميات شراء وبيع البضائع والخدهات والهعموهات عبر شبكة 
 خرى. نترنت والشبكات العالهية األاإل

 الهصدر: الجدوؿ هف تجهيع الباحث باالعتهاد عمى الهراجع الهذكورة في الجدوؿ
وتكنولوجيا الهعموهات في تنفيذ  تصاالتاستخداـ وسائؿ االعبارة عف  ىيالتجارة اإللكترونية  أف الباحث ويرى

دارة األنشطة التجارية بيف جيات االنتاج وجيات االستيبلؾ نشطة التي قد تأخذ صور هختمفة هنيا األ، و وا 
نشطة التجارية أو األعهاؿ حكوهية وقطاع األأو الهؤسسات الة والهستيمؾ يالتجارية ها بيف الهؤسسات الحكوه

عهاؿ نفسيا، وتيدؼ ىذه العهميات هؤسسات قطاع األ و األنشطة التجارية بيفأبيف قطاع األعهاؿ والهستيمؾ 
 .رفع كفاءة العهمية التجارية لىإ

: 2009، )كتانةو (،49أ: /2009)نجـ، و (، 52: 2009، أحهد)و (، 272: 2009، )ياسيفوقد اتفؽ 
 :تتمخص في النقاط التالية( عمى أف التجارة اإللكترونية 50
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نشطة التجارية التي تتضهف بيع وشراء وتبادؿ الهنتجات والخدهات والهعموهات هف خبلؿ كؿ األىي  -
 لكترونية األخرى.نترنت والوسائؿ اإلاستخداـ اإل

 كة الهعموهات الدوليةبعف طريؽ ش لكترونياً إشكاؿ التعاهبلت التجارية التي تتـ أأي نوع هف ىي  -
 .وتشهؿ التجارة الداخمية والخارجيةواألشخاص بيف الشركات والحكوهات  )اإلنترنت( 

غناؤىا بتكنولوجيا الهعموهات، بها يتضهف أداء الصفقات هع الزبائف وا  التجارة التي يتـ تعجيميا ىي  -
وؽ عف الزبائف والهنافسيف، نترنت، وجهع الهعموهات الهرتبطة ببحوث السخرى عمى اإلوالهنظهات األ

 عبلف والهبيعات وجيود التسويؽ التشاركية.لى زبائف هعينيف هف خبلؿ اإلإتوزيع الهعموهات و 
  لكترونيةاألعماؿ اإل  -2

 ،IBM (Hescon, 2002:37)وكاف هف قبؿ شركة  1997ستخدـ ىذا الهصطمح كاف في عاـ اأوؿ ها 
 وعرفتيا ،اإللكترونية التجارة أنشطة عف اإللكترونية عهاؿاأل أنشطة لتهييز الهكثؼ سعييا إطار في وذلؾ
 هف تنفذ التي بالعهميات النظـ ربط خبلؿ هف الههيزة األعهاؿ قيهة لتوزيع وهرف هتكاهؿ هدخؿ بأنيا الشركة
 . (20: 2005 ياسيف،(اإلنترنت  تكنولوجيا وباستخداـ وهبسطة هرنة بطريقة الجوىرية األعهاؿ أنشطة خبلؿ

 لكترونية ؿ التالي يتناوؿ بعض التعريفات التي تناوليا الباحثيف لألعماؿ اإل الجدوو 
 األعماؿ اإللكترونية اتتعريف :(3) جدوؿ رقـ

 التعريؼ المرجع ـ
لكترونية لى االستراتيجية اإلإجؿ التحوؿ أعادة التفكير الهستهرة هف إىي عهمية  62: 2009 نجـ،  .1

الشركة، وذلؾ هف خبلؿ ثبلث هراحؿ  عهاؿ فيوتكاهميا هع استراتيجية األ
عهاؿ الشركة، بناء االستراتيجية أساسية ىي: صياغة وتحديد استراتيجية أ

 لكترونية.أعهاؿ الشركة هع االستراتيجية اإللكترونية، تكاهؿ استراتيجية اإل
تقوـ بيا الهنشأة عف طريؽ شبكات جراء جهيع الوظائؼ التي إىي عهمية  51: أ/2009 أحهد،  .2

لكترونية هتصمة ببعضيا البعض وكذلؾ تتصؿ بشبكات الهعموهات الهتاحة إ
عمى الهستوى العالهي، وىي تشهؿ كؿ هف التجارة اإللكترونية واإلدارة 

 .اإللكترونية
نترنت والشبكات هعموهات الحاسوبية وتكنولوجيا اإلىي توليفة هتكاهمة هف نظـ ال 239: 2009، ياسيف  .3
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تدير بكفاءة وفاعمية عبلقاتيا بالبيئة الداخمية والخارجية التي تتيح لمهنظهة أف 
بها يضهف تنظيـ دارة عبلقات الزبائف، وذلؾ ا  دارة سبلسؿ التوريد و إخبلؿ هف 

 الزبائف واالستجابة الفورية لهتغيرات األعهاؿ. حتياجاتعهميات التجاوب ال
 والعبلؽ، التكريتي  .4

2006 :14 
عهاؿ الحالية نشطة األأترنت والشبكات لتطوير تقنيات العهؿ باإلن ستخداـاىي 

 جديدة. فتراضيةاعهاؿ أنشطة أو لخمؽ أ
5.  Turban &Others, 

2006:4 
بؿ ويتعدى ذلؾ  ىو النظاـ الذي يتضهف في هفيوهو البيع والشراء إلكترونياً 

جراء العهميات اإلدارية داخؿ  ليشهؿ تقديـ الخدهات والتعاوف هع الشركاء وا 
 إلكتروني. الهنظهة بشكؿ

ىي النظاـ الذي يقوـ عمى فكرة أتهتو األداء في العبلقة بيف اإلطار الخارجي  333 :2006 اليوش،  .6
لمهنظهة والذي يشهؿ عبلقة الهورد بالزبوف وعبلقة الهنظهة بوكبلئيا وعهبلئيا، 
و بيف واإلطار الداخمي الذي يشهؿ جهيع العهميات اإلدارية الداخمية التي ال 

  .هيور الهستفيديفتتعمؽ بج
 الهذكورة في الجدوؿ الهراجعالهصدر: الجدوؿ هف تجهيع الباحث باالعتهاد عمى 

ت لدعـ استخداـ وسائؿ االتصاالت وتكنولوجيا الهعموها :ياأن ويعرؼ الباحث األعهاؿ اإللكترونية عمى
هؤسسات ذات العبلقة، هف خبلؿ تفاعبلتيا هع الجهيور وال العهميات الخارجية لمهؤسسات غير الحكوهية

وتطبيؽ  وصنع والعهميات األنشطة تنفيذلعهاؿ الداخمية في الهؤسسة هها يؤدي وكذلؾ لتطوير األ
 .وفعاؿ كفؤ بشكؿ األعهاؿ استراتيجيات

 الحكومة اإللكترونية:  -2
أف  نجد دبياتاأل ىذه هف خبلؿ هسحو هوضوع الحكوهة اإللكترونية،  األدبيات العمهية قد تناولت الكثير هفل

، ورغـ ىذا االختبلؼ لكترونيةتعريؼ الحكوهة اإلاستخداـ هرادفات المغة في  ىناؾ اختبلؼ بيف الباحثيف في
  .لمهواطنيف لكترونياً إإللكترونية تتهحور حوؿ تقديـ الخدهات العاهة اف الحكوهة أيتفقوف عمى   إال أنيـ

 لمحكومة اإللكترونية. ألدبيات العمميةاا تيالجدوؿ التالي يستعرض بعض التعريفات التي تناولو  
 
 

 األعماؿ اإللكترونية اتتعريف: (3) جدوؿ رقـ تابع
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 الحكومة اإللكترونية اتتعريف: (4) جدوؿ رقـ
 التعريؼ المرجع ـ
1.  Zeleti, 2010: 2 خبلؿ هف الحكوهية والهؤسسات والشركات لمهواطنيف الحكوهية الخدهات تقديـ 

 وتكنولوجيا اإلنترنت، شبكة الهبنية عمى والتطبيقات اإلنترنت، استخداـ
 هع وكفاءة هوثوقية أكثر اتصاؿ لبناء هها يؤدي واالتصاالت موهاتالهع

 الهواطنيف.
ر وتقديـ الخدهات دارات والقطاعات الحكوهية الهختمفة عمى توفيقدرة اإل 368: 2010 الطائي،  .2

إلكترونية لمهواطنيف وهنظهات جراءات الحكوهية بوسائؿ والهعاهبلت واإل
 طار هف الشفافية والوضوح. إكوهية ذاتيا في دارات الحأو لمجيات واإلعهاؿ األ

3.   Gokmen, 2010 
:13  

القانونية هف  والكيانات تقديـ الخدهات لمهواطف في هستهر بتكارا عهميةىي 
نترنت هها يؤدي النتشار خبلؿ استخداـ تكنولوجيا الهعموهات وخاصة شبكة اإل

 الشفافية و زيادة الثقة .
تكاهؿ لمهياـ الحكوهية التي تنفذىا الكيانات التنظيهية الهختمفة هف ىي نظاـ ه 263: 2009، كتانة  .4

وراء  خبلؿ استخداـ التكنولوجيا الهتاحة ونظـ االتصاالت الهناسبة، سعياً 
 داء الحكوهي وخدهة الجهيور بأنواعو. تطوير هستوى األ

ؤوف العاهة بواسطة وسائؿ دارة الشإلكترونية ويقصد بيا اإلاإلدارة حد انهاط أىي  69: أ/2009 احهد،  .5
عهاؿ وسياسية، والتخمص هف األ قتصاديةاو  جتهاعيةاىداؼ ألكترونية لتحقيؽ إ

نجاز الخدهات إف يتهثؿ ذلؾ في أالروتينية والهركزية، بشفافية عالية، ويهكف 
 الحكوهية بيف الجيات الهختمفة.

 ،والسميطي السالهي  .6
2008 :87 

 واإلداري القانوني بهعناىا الحكوهة الحقيقية تستخدهيا التي الوسائؿ هف وسيمة
 شبكة عبر هنيا السمع لمهستفيديف وتسويؽ والخدهات الهعموهات لتوصيؿ
بؿ يسانده  ال يمغي الدور التقميدي لمحكوهة وىذاالحاسوب  وأجيزة اإلنترنت

ويدعـ كفاءتو وفاعميتو عف طريؽ البعد عف الروتيف والتعقيدات البيروقراطية 
 الهسافات وتوفير جيد وهاؿ الهستفيديف.واختصار 
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7.   2007Yang,  استخداـ التطبيقات الهستندة عمى الويب وغيرىا هف تكنولوجيا الهعموهات هف
قبؿ الحكوهة واالستفادة هنيا في تحسيف الوصوؿ لمبيانات والهعموهات الحكوهية 

خرى، هها عف تقديـ الخدهات لمجهيور والوكاالت والجيات الحكوهية األ ، فضبلً 
 زيادة كفاءة وجودة الخدهات الحكوهية.ليؤدي 

عهاؿ الحكوهية بواسطة طرؽ جديدة إلدهاج وتكاهؿ إعادة ابتكار األىي  72: 2007 عاهر،  .8
 لكتروني.إلييا هف خبلؿ هوقع إهكانية الوصوؿ إالهعموهات وتوفر فرصة 

 كورة في الجدوؿالهذ الهراجعالهصدر: الجدوؿ هف تجهيع الباحث باالعتهاد عمى 
سواء كاف ذلؾ ها بيف  لكترونياً إتقديـ الخدهات الحكوهية عف عبارة  ىيالحكوهة اإللكترونية أف الباحث  ويرى

و ها بيف الحكوهة أها بيف الحكوهة والقطاع الخاص  وأ هؤسسات الحكوهة نفسيا هف خبلؿ تبادؿ البيانات
هها  التي تقدهيا وسائؿ االتصاالت وتكنولوجيا الهعموهاتالهواطنيف وذلؾ هف خبلؿ االستفادة هف التقنيات و 

 .زيادة كفاءة وفاعمية العهؿ الحكوهي لىإيؤدي 

 الفرق بيه اإلدارة اإللكخروويت واألعمال اإللكخروويت والحكىمت اإللكخروويت والخجارة اإللكخروويت

 اختبلؼليا يهكف استنتاج أف ىناؾ دارة اإللكترونية والهصطمحات الهرادفة ئلف خبلؿ التعريفات السابقة له
 لدى الباحثيف في عبلقة ىذه الهصطمحات هع بعضيا البعض عمى النحو التالي:

الهنظهات الخاصة بينها  وأعمى هستوى الهشروعات  لكترونياً إدارة االعهاؿ إلكترونية تعني عهاؿ اإلاأل -
طار يشهؿ إفيي لكترونية اإلاإلدارة ها أ، لكترونيةالحكوهية العاهة اإلاإلدارة لكترونية تعني الحكوهة اإل

لكترونية لمداللة عمى لؤلعهاؿ، والحكوهة اإل ةاإللكترونياإلدارة لكترونية لمداللة عمى عهاؿ اإلكؿ هف األ
و الهوجية أالهوجية لؤلعهاؿ  وأالهوجية لمهواطنيف سواء لكترونية لؤلعهاؿ الحكوهية اإلاإلدارة 

 (.18-17: 2006، ختمفة )التكريتي والعبلؽلهؤسسات ودوائر الحكوهة اله
أف هصطمح اإلدارة اإللكترونية ىو األشهؿ بحيث يحوي كؿ هف األعهاؿ  والكتاب الباحثيف كثرأيرى و  -

 اإللكترونية والحكوهة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية .
      ها يذىب إليو كؿ هفوىو  اإللكترونيةاإلدارة  شهؿ هفأعـ و أويرى أخروف أف الحكوهة اإللكترونية  -

ف ربط اإلدارة اإللكترونية ها أ عتبرواا، حيث (44: 2007 ،عاهر) و (33: 2008 ،والسميطيالسالهي (
 ال خطوة عمى طريؽ الحكوهة اإللكترونية.إىي 

 الحكومة اإللكترونية اتتعريف: (4) جدوؿ رقـ تابع
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  ألعهاؿ اإللكترونية.احد فروع أها ىي اال لكترونية اإلاإلدارة  فأ (13: أ/2009، أحهد)يرى و  -
 لىإ (2010:19 ) صبره، و (56: 2009 )نجـ، و (14: 2006)التكريتي والعبلؽ،  هف كبل وقد ذىب -

 .لكترونيةاإلعهاؿ وجو األأىي وجو رئيسي هف لكترونية اإلف التجارة أ
ها أف التجارة اإللكترونية بهعناىا الضيؽ ىي عهمية البيع والشراء عبر اإلنترنت أيرى بعض الباحثيف  -

 .(58: 2009 )نجـ، األعهاؿ اإللكترونية بهعناىا الواسع فيي تعني
 ما يمي: يرى الباحثوبخصوص ذلؾ 

نجاز إفي  تصاالتوااللوسائؿ تكنولوجيا الهعموهات  استخداهيا ىو السابقة الهفاىيـ بيف الهشترؾ القاسـ -
 تقديـ الخدهات والهعاهبلت.

 لكترونية واألعهاؿ اإللكترونية.الحكوهة اإليتضهف الذي  األوسعاإلدارة اإللكترونية ىي الهفيـو تعتبر  -
 جزء اإللكترونية ف التجارةأبالجزء حيث  الكؿ عبلقة ىي اإللكترونية بالتجارة اإللكترونية عبلقة األعهاؿ -

 .اإللكترونية األعهاؿهف 
و  الجهيور إلى اإللكترونية تنفيذىا بالوسائؿ يتـ التي الحكوهية الخدهات اإللكترونية الحكوهة تستيدؼ -

نها ىو ا  و  لمحكوهةو يتعارض هع الدور الحقيقي أيمغي  الوىذا  العاهة الخدهة تقديـ بيدؼ عبلقةذوو ال
 .لرفع كفاءة العهؿ الحكوهي والتخمص هف الروتيف وتوفير الوقت والجيدحكوهة لم الهساندة وسائؿالحد أ
 اإللكترونية ارةالتج إلى قسـتن وىي الخاصة أو الهنظهات الهشروعات تستيدؼ اإللكترونية األعهاؿ -

 .تجارية الغير واألعهاؿ اإللكترونية
 . الهرادفة الهصطمحاتالعبلقة بيف اإلدارة اإللكترونية و  (2) يوضح الشكؿ رقـ -

 االلكترونية والمصطمحات المرادفة اإلدارةعالقة  :(3) شكؿ رقـ                      

 

اإللكترونية اإلدارة  
e-Management 

اإللكترونية األعماؿ  
e-Business 

 التجارة اإللكترونية

e-Commerce 

األعماؿ غير 
 التجارية

اإللكترونية الحكومة  
e-Governmen 

 (41: 2006 اليوش،) المصدر:
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 أسباب التحوؿ لإلدارة اإللكترونيةرابعًا: 
ففي ظؿ ىذا  حوؿ هف اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة اإللكترونية حتهية فرضيا التقدـ العمهي والتقني،يعد الت

التقدـ لـ يعد بإهكاف أي هؤسسة هيها كبر حجهيا أو صغر أف تغفؿ تطمعات زبائنيا في رفع جودة 
ىـ أ والجودةصري الوقت الهخرجات وتسييؿ اإلجراءات هع الحفاظ عمى سبلهة العهميات اإلدارية، ويعتبر عن

 ها تتطمع إليو الهؤسسات بأشكاليا الهختمفة وىو ها تقدهو اإلدارة اإللكترونية.
 الحاسبات وشبكة اإلنترنت أساسعمى   فقطبنى ال يُ  اإللكترونية اإلدارة إلى التقميدية اإلدارة هف التحوؿوىذا 

 ولكنيا اإللكترونية، لئلدارة أساسية وهيهة صرعنا كونيا رغـ الفنية الجوانب هف وغيرىا االتصاالت وشبكات
 التطوير تستيدؼ واعية إدارية وقيادات إداري هتطور فكر عمى تعتهد إدارية قضية األولى الدرجة في

 لتزاـاال هع رغباتيـ وتحقيؽ الهستفيديف خدهة وىي الرئيسية تحقؽ هسئوليتيا لغرض قوة بكؿ وتدعهو وتسانده
 . العهؿ في اإلتقافالجودة و  هستويات بأعمى

 عمى (87: 2012 )حاهد، (،46: 2007 )عاهر، (،61: 2008 وقد اتفؽ كؿ هف )السالهي والسميطي، 
 :وىيهجهوعة هف األسباب  التي تؤدي إلى التفكير في التحوؿ لئلدارة اإللكترونية 

 ريف.والعش الحاديالتطور الهتبلحؽ والسريع لمهنظهات في القرف العشريف وبدايات القرف  .1
لي وتكنولوجيا الهعموهات في تطبيقات الحاسب اآل ىتهاـاالزيادة و االنتشار الواسع لمثقافة اإللكترونية  .2

 .الهعموهاتذلؾ هع التقدـ الكبير في هجاؿ االتصاالت وتكنولوجيا  هتزاهناً 
 داء.صعوبة الوقوؼ عمى هعدالت قياس األ .3
 .وقت الحاجة ليا وتوافرىا البيانات عمى هستوى الهؤسسة ضرورة توحيد .4
 العولهة وترابط الهجتهعات اإلنسانية.و التوجو نحو  اتر هتغي فه ايفقار  وها اطيةر الديهق التحوالت .5
 .وتبسيط اليياكؿ التنظيهية تحسيف هستوى الخدهة .6
 .الهعتهدة اإلدارية ـوالنظ والقانونية الفنية الهواصفات ؽوف األداء وضبط الهوارد، ـاستخدا ترشيد .7
 .والتكيؼ هع هتطمبات البيئة الهحيطة ستجابةاال .8
 وضرورة وجود آليات لمتهيز داخؿ كؿ هؤسسة تسعى لمتنافس. زيادة الهنافسة بيف الهؤسسات .9

 ؿ. العه نطاؽ تساعا ىمع فيمالعاه فبي الهستهر صاؿاالت ؽتحقي حتهية .10
 القرارات. اتخاذعمى الهعموهات في  واالعتهادالتوجو نحو توظيؼ استخداـ التطور التكنولوجي  .11
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 أىداؼ اإلدارة اإللكترونيةخامسًا: 
ة الهاسة لتطوير هف الترؼ ولكف كاف ذلؾ بسبب الحاج و شيئاً أ اإللكترونية عبثاً  لئلدارةلـ يكف توجو العالـ 
لكترونية اإلاإلدارة وحتي يهكف حصاد ثهار  ،اإللكترونيةىداؼ الهرجوة هف تطبيؽ اإلدارة العهؿ وتحقيؽ األ

ارة اإللكترونية عف هجهوعة هف الباحثوف في هجاؿ اإلد وتحدثديد دقيؽ لؤلىداؼ الهرجوة هنيا، البد هف تح
 ىداؼ الخارجية:ىداؼ الداخمية واألىها األ رئيسيفقسهييف  لىإيهكف تقسيهيا ىداؼ األ
: وىي التي تتناوؿ تحسيف وتطوير العهؿ الداخمي في الهؤسسة هف تطوير العهميات ىداؼ الداخميةاأل -1

هور التي تؤدي لتطوير العهؿ داخؿ الهؤسسة، وتنقسـ األىداؼ اإلدارية، ورضا العاهميف وغيرىا هف األ
 الداخمية إلى أىداؼ عمى هستوى العاهميف، وأىداؼ عمى هستوى الهؤسسة.

 :  احتياجاتيـ وهنيا: وتتناوؿ تحسيف رضا العاهميف وتحقيؽ : األىداؼ عمى مستوى العامميفوالً أ
 .داء العهؿ الهطموب هنووتسييؿ أ الهمقاة عمى كاىؿ الهوظؼ عباءاألتقميؿ  -1
 (45 :2012 )العالوؿ، هكانية العهؿ في البيئة التي يرغبإاستخداـ تقنية العهؿ عف بعد هها يوفر لمهوظؼ  -2
 التعمـ الهستهر وبناء الهعرفة. -3
 .(86: 2012، )حاهد ددارة كافة الهوار ا  هتابعة و و  زيادة الترابط بيف العاهميف واإلدارة العميا -4
 .توظيؼ تكنولوجيا الهعموهات لدعـ وبناء ثقافة هؤسسية إيجابية لدى كافة العاهميف -5
 (.73: أ/2009، )أحهد واالبتكارالشفافية والحفاظ عمى حقوؽ الهوظفيف هف حيث اإلبداع  تعهيؽ هفيوـ -6
 ت اإلدارية، وهنيا:داء وتطوير العهمياتتناوؿ تحسيف األ : أىداؼ عمى مستوى المؤسسة:اً انيث
 دارات الهختمفة لمهؤسسة وكأنيا وحدة هركزية.دارة وهتابعة اإلإ -1
 تقميص هعوقات اتخاذ القرار عف طريؽ توفير البيانات وربطيا. -2
 (.86: 2012، )حاهد دارات الهختمفةوجو الصرؼ في هتابعة عهميات اإلأتقميؿ  -3
 .وؿ هستخدهيياكثر سيولة وفي هتناأتبسيط العهميات اإلدارية وجعميا  -4
 (37: 2008، )السالهي والسميطي نجازية الهختمفة داخؿ الهؤسسةالدقة والهوضوعية في العهميات اإل -5
 .دعـ فاعمية الرقابة وتعزيز الشفافية والهسائمة -6
 زيادة حجـ االستثهارات التجارية. -7
 .(73: أ/2009 )احهد، الحفاظ عمى سرية الهعموهات وتقميؿ هخاطر فقدىا -8
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: وىي األىداؼ التي تتناوؿ تحسيف الخدهة الهقدهة هف الهؤسسة، وتطوير القدرة لخارجيةىداؼ ااأل -2
 .التنافسية لمهؤسسة 

 تحسيف خدمات المؤسسة: :والً أ
 زيادة حجـ الخدهات هف حيث الكـ والكيؼ. -1
 تحسيف استجابة الهؤسسة الحتياجات زبائنيا والهستفيديف هف خدهاتيا. -2
 هاف وهكاف.توفر خدهات الهؤسسة في أي ز  -3
 .(73: أ/2009، حهدأ) ايجاد هجتهع قادر عمى التعاهؿ هع هعطيات العصر التقني -4

 تطوير القدرة التنافسية لممؤسسة: :ثانياً 
 هواكبة التطور التكنولوجي لضهاف استهرارية القدرة عمى الهنافسة. -1
هستفيدة بها تقدهو التكنولوجيا زيادة قدرة الهؤسسة عمى تحقيؽ الهيزة التنافسية وزيادة الحصة السوقية ليا  -2

 هف ههيزات في ىذا الهجاؿ.
 و الخدهة.أنتاج هها يوثر بشكؿ هباشر عمى تخفيض ثهف الهنتج تخفيض تكاليؼ اإل -3
 .(33: 2006 )اليوش، خريفاآل تخبرازيادة قدرة الهؤسسة عمى التعمـ واالستفادة هف  -4
ليات الهتطورة والهتوفرة في الهؤسسات ذات تصادي وجذب االستثهار هف خبلؿ اآلاالق االنتعاشتحسيف  -5

 (.33: 2007، )عاهر العبلقة
 لكترونيةدارة اإل اإلوسمبيات مميزات سادسًا: 

 أواًل: مميزات اإلدارة اإللكترونية
التقميدية، وترجع اإلدارة  فضمية الهطمقة عفالتي تهنحيا األهيزات هلكترونية بهجهوعة هف الاإلاإلدارة تتهيز 
التعاهؿ هعيا، والجدوؿ التالي لكترونية اإلاإلدارة هكانيات التي تتيح دوات واإلالتطور في األ لىإ اتالههيز ىذه 

 لكترونية عمى نظيرتيا التقميدية.اإلاإلدارة ىـ الههيزات التي تتهيز فييا أيوضح 
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 اإللكترونية واإلدارة التقميدية اإلدارة بيف الفوارؽ أبرز :(5) جدوؿ رقـ
 اإللكترونية اإلدارة التقميدية إلدارةا التصنيؼ

الهعاهبلت الورقية تتعرض لمتمؼ هع  الحفظ
 هرور الوقت

النظاـ اإللكتروني في هأهف هف التمؼ والتقادـ 
 .ويهكف تأهينو عبر أكثر هف وسيط تخزيف إلكتروني

 .هعاهمة أي عف الشبكة أرشيؼ في البحث سيولة .سترجاعاال صعوبة االسترجاع
ارتفاع تكاليؼ حفظ الهمفات والهعاهبلت  ؼالتكالي

 .واستخراجيا
تكمؼ فقط ثهف وسائط التخزيف أو الشبكة التي 

 .عميو الهعموهات سمفا حهمت
 غرفة إلى الهمفات عمييا الهحهمة األجيزة تحتاج .ضخهة هخازف إلى تحتاج المكاف

 .صغيرة
ال تتوفر ضهانات لعدـ التبلعب في  الحماية

 .و الحذؼأفة الهمفات باإلضا
 تضهف براهج الحهاية عدـ التبلعب بالهمفات

 .والهعاهبلت سواء بالحذؼ أو اإلضافة
 التوثيؽ
 والضبط

اإلدارة ال توفر الدقة والتوثيؽ التي توفرىا 
 .لكترونيةاإل

 والدقيقة بالساعة يتـ جراءإ أي تسجؿ التقنية البراهج
 .هها يضهف الدقة والتوثيؽ والثانية

 يتـ التعاهؿ هف خبلؿ براهج الحاسوب، أو هكائف .لوجو وجيا الهوظؼ هع التعاهؿ ضرورة اإلجراءات
 اإلدارة الهخصصة ليذا الغرض.

 طبيعة
 المقاء

قد تخضع لمهعاهبلت الشخصية هثؿ 
الوساطة  أو خضوعيا لبلرتياح أو التعب

 هف أحد الطرفيف.

يقوـ عمى إجراء هعاهمة بيف طرفيف ال  يفتراضالقاء 
داة أخر ػ بينها يهثؿ األحدىها فقطأسوى يوجد 

 .)برناهج حاسوبي، بريد الكتروني ..ال ( لكترونيةإ
تتهيز بالتفاعؿ السريع إذ يهكنيا استقباؿ آالؼ  .وأشير أياـ إلى تحتاج التفاعؿ

رساؿالطمبات أو الرسائؿ في زهف  رسائؿ  قصير وا 
 .لعدد كبير

 .هراجعييا هع فائقة بسرعة تتفاعؿ عاهبلتاله إلنجاز وأشير أياـ إلى تحتاج السرعة
 .يوهيا ساعة 24 خدهاتيا تقدـ .الرسهي الدواـ ساعات هحدودية مدة الخدمة

جراءات الهتداخؿ بكؿ يسر يهكف تأدية الهياـ واإل يصعب تنفيذ االجراءات والهياـ الهتداخمة المياـ
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تاحتيا أهكانات الفارقة التي وسيولة هف خبلؿ اإل
 التقنية.

استثمار 
 الموارد

ال توفر هيزة االستثهار االهثؿ لهوارد 
 .الهعموهات

نيا تقوـ عمى استخداـ الهوارد الهعموهاتية بأتتهيز 
دارة في وتخزينيا ووضع البراهج التي تبلئـ اإل

 التحكـ في ىذه الهعموهات.
 (9-6: 3119 ،الحسف )المصدر: 

البد هف توافر لكترونية اإلاإلدارة ؿ عمى ههيزات ف لمحصو أ يهكف استنتاجهف خبلؿ الجدوؿ السابؽ 
اإلدارة ، فعدـ توافر ىذه الهتطمبات قد يحوؿ ههيزات ساسية والتي سنتحدث عنيا الحقاً هتطمباتيا األ

ىـ ها يهيز أهنية التي تعهؿ عمى حهاية الهعموهات، فهف الهتطمبات األ لى سمبيات، وخصوصاً إلكترونية اإل
دارة ببل زهاف وال هكاف، هها يعني إنيا و أالتقميدية ىاإلدارة فضمية عف أيعطييا  والذي لكترونيةاإلاإلدارة 

والخدهات في أي وقت وهف أي هكاف وىذا يتطمب حهاية ىذه البيانات والخدهات  لمهعموهاتهكانية الوصوؿ إ
  .لكترونيةاإلاإلدارة هف القرصنة التي قد تحوؿ دوف االستفادة هف ههيزات 

 سمبيات اإلدارة اإللكترونية ثانيًا:
ف تطبيؽ أال إتزوؿ كؿ الهصاعب اإلدارية والتقنية، لكترونية اإلاإلدارة ف بتطبيؽ ألدى الكثيريف  اعتقاديسود 

اإلدارة اإللكترونية قد ينتج عنو بعض السمبيات التي البد هف تبلشييا وذلؾ بالعهؿ الدؤوب الهتواصؿ لتقديـ 
، وىذا يتطمب وجود تخطيط هتكاهؿ يشهؿ وجود خطط بديمة في حاؿ تعثرت الخدهة الهتوقعة في وقتيا

 لكترونية: اإلدارة اإللكترونية في تحقيؽ اليدؼ الهنشود هنيا، وهف السمبيات الهحتهمة هف تطبيؽ اإلدارة اإل
أسيؿ بكثير هف الحصوؿ عمى  عمى الهعموهة الهخزنة إلكترونياً  ؿ: الحصو التجسس اإللكتروني -1

خذ االحتياطات أف التحوؿ لئلدارة اإللكترونية يتطمب إة الهخزنة بالطرؽ التقميدية وبالتالي فالهعموه
األهنية البلزهة لحهاية الهعموهة، بحيث يصؿ إلييا الشخص الهخوؿ صاحب صبلحية الوصوؿ ال 

 .(22: 2009)غثبر والقحطاني،  غيره
هف  فاالنتقاؿالتدرج، و رة اإللكترونية يتطمب التسمسؿ هف اإلدارة التقميدية إلى اإلدا ؿاالنتقا: شمؿ اإلدارة -2

اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة اإللكترونية دفعة واحدة ودوف هراعاة االنتقاؿ الهرحمي قد يسبب شمؿ 
 ( 79: 2012، حاهد) عف اإلدارة التقميدية دوف أف نطبؽ اإلدارة اإللكترونيةتخمينا لئلدارة، وحينيا نكوف 

 اإللكترونية واإلدارة التقميدية اإلدارة بيف الفوارؽ أبرز: (5جدوؿ رقـ)تابع 
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عمى تكنولوجيا  كمياً  اعتهاداً : هف الهعروؼ أف اإلدارة اإللكترونية تعتهد ة لمخارجزيادة التبعي -3
، والتي ال تتوفر صناعتيا بالشكؿ الكافي في الدوؿ العربية واإلسبلهية، لذلؾ واالتصاالت الهعموهات

لمخطر، فقد يزيد التحوؿ الكاهؿ لئلدارة اإللكترونية لمتبعية لمغرب ويعرض األهف القوهي والوطني 
ف نبحث عف طرؽ نقمؿ فييا التبعية لمخارج أوىذا ال يعني أف نستهر في اإلدارة التقميدية ولكف يعني 

 .واالتصاالت في هجاؿ تكنولوجيا الهعموهات
لى براهج تكاليؼ اإلدارة اإللكترونية -4 : تحتاج تطبيقات اإلدارة اإللكترونية إلى بنية تحتية تكنولوجية وا 

إلى هتطمبات التدريب والتأىيؿ والصيانة وىو ها يبدو في بداية األهر  باإلضافة إلكترونيةوتطبيقات 
 أف تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية يوفر الكثير هف الهاؿ هستقببل. ولكف ىذا ال ينفي أبداً  هكمؼ،

ها نعتهد عمى األلة ونقمؿ هف األيدي العاهمة وىو  فإننا: هف خبلؿ تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية البطالة -5
 (.60: 2007 )الهير، في هشكمة البطالة يؤثر سمباً 

السمبيات إلى أف وجود بعض وبالرغـ هف  أنو يرى الباحثوبهقارنة إيجابيات اإلدارة اإللكترونية بسمبياتيا 
ناتجو عف  غالبًا ها تكوفف ىذه السمبيات أو  تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية يعود بفائدة عظيهة عمى الجهيع،

 -ليا، لذلؾ البد هف هعالجة شاهمة لمنظاـ الهحيط  اً هباشر  اً سببلكترونية اإلاإلدارة ف كانت ا  حيط و النظاـ اله
دراسة السمبيات باإلضافة ل ،لكترونيةاإلاإلدارة قبؿ البدء في تطبيؽ  -هنية وهالية وتنهويةأدارية و إهعالجة 

 .التقميؿ هف خطرىا األقؿو عمى أالسابقة ووضع حموؿ ليا 

 خصائص اإلدارة اإللكترونية سابعًا:
 فهع انتشار التكنولوجيا وخصوصاً  ،حدث هدرسة إدارية وصؿ إلييا الفكر اإلداريأتعتبر اإلدارة اإللكترونية 

صبحت اإلدارة اإللكترونية تتهتع بخصائص فريدة وههيزة، تهيزىا عف غيرىا هف أنترنت، الشبكة العالهية اإل
 .الهدارس التقميدية لئلدارة

بعض الخصائص  ((Laudon& Laudon, 2010 :376( و 60:  2010الطائي،(هف  ذكر كؿ وقد 
 التي تتهيز بيا اإلدارة اإللكترونية وىي كالتالي:

ف اإلدارة اإللكترونية هتاحة في كؿ هكاف وزهاف، عكس أ: وىذه الخاصية تعني خاصية كمية الوجود -1
 .دداإلدارة التقميدية التي تتقيد بهكاف هعيف وزهاف هح
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تتيح تكنولوجيا اإلدارة اإللكترونية لمهعاهبلت اإلدارية إهكانية تجاوز الحدود الثقافية  :الوصوؿ العالمي -2
 بالهقارنة هع اإلدارة التقميدية . والدولية إلى أبعد ها يكوف وبطريقة فاعمة جداً 

زيادة عدد الزبائف  صبحت الهنظهات قادرة عمىأهف خبلؿ ظيور تطبيقات اإلدارة اإللكترونية  :اإلثراء -3
لييا وفي نفس الوقت تقديـ الخدهات والهعموهات البلزهة وبنفس الكفاءة لمجهيع، إالتي يهكف الوصوؿ 

هع درجة اإلثراء والتي تهثؿ  ف عدد الزبائف كاف يتناسب عكسياً أوىو ها لـ يكف هتوفر قبؿ ذلؾ، حيث 
 قدرة الهنظهة هع التفاعؿ هع زبائنيا.

سهحت بسيولة االتصاؿ بيف التاجر  االتكنولوجيات اإلدارة اإللكترونية والتي تعتهد عمى : تطبيقالتفاعمية -4
لوجو ولكف عمى  أصبحت وجياً  وكأنياو بيف هوفر الخدهة وهتمقييا هها سيؿ عهمية التعاهؿ أوالزبوف 

 نطاؽ عالهي وبشكؿ واسع.
اإلدارة عموهات التي توفرىا تطبيقات التوفر الغزير لمهلى إتشير ىذه الخاصية  :المعمومات كثافة وجود -5

 ، والتي تسهح لموصوؿ لمهعموهة في الوقت الهناسب.لكترونيةاإل
: الفردية تعني استيداؼ رسالة التسويؽ ألفراد هحدديف هف خبلؿ تكييؼ فوالفردية والتوجو نحو الزب -6

بينها  قة فرد إلى فرد"،الشخص ورغباتو وهشترياتو في الهاضي في إطار ها يصطمح عميو "عبل سـالالرسالة 
 و سموكو السابؽ.أالهستخدـ  لتكيفاتيشير التوجو نحو الزبوف إلى إهكانية تغيير وتكييؼ الهنتج الهقدـ تبعا 

 وظائؼ اإلدارة اإللكترونيةثامنًا: 
ففي نهوذج اإلدارة   انتقمت الهفاىيـ التقميدية لئلدارة هف شكميا وهضهونيا القديـ إلى الشكؿ الحديث،

قيادة تنظيـ إلكتروني  ،تخطيط إلكتروني)إلى  (رقابة ،، قيادةتنظيـ ،تخطيط) هصطمحات ستبدلتاُ إللكترونية ا
 .التقميدية واإللكترونية اإلدارة(، وفي الجدوؿ التالي هقارنة بيف وظائؼ رقابة إلكترونيةإلكترونية، 
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 ترونيةمقارنة بيف وظائؼ اإلدارة التقميدية واإللك :(6) جدوؿ رقـ

 المفيـو اإللكتروني المفيـو التقميدي وجو المقارنة
 أىداؼ تحدد التي اإلدارية لوظيفةىو ا التخطيط

 ثـ لئلدارة التفصيمية العاهة واألىداؼ الهنشأة
 .لتحقيقيا الهناسبة الوسائؿ يجادإ

 األىداؼ اتجاه في ديناهيكية عهميةىو 
 بمةوقا، األهد وقصيرة واآلنية الواسعة والهرنة

 .الهستهر والتطوير لمتجديد
 خبلليا هف يتـ التي الفنية العهميةىو  التنظيـ

 تحقيؽ ىعم تعهؿ نظـ إلى الخطط ترجهة
 .الهؤسسة أىداؼ

 لمسمطة واسع لتوزيع الفضفاض ىو اإلطار
 تحقؽ التي األفقية الشبكية والعبلقات والهياـ
 انجاز أجؿ هف هكاف كؿ وفي اآلني التنسيؽ
 .التنظيـ ألطراؼ ترؾالهش اليدؼ

 التوجو في اآلخريف قناعإ عمى القدرة ىي القيادة
 تجهع التي وىي، األىداؼ تحقيؽ نحو

  .لمعهؿ وتحفزىا البشرية الهجهوعات

 الهنظهة إدارة عمى القدرة عمى التأثير 
 والخارجية الداخمية البيئة هع عبلقاتيا وطبيعة

 ديةالتقمي القيادة نهط وذلؾ هف خبلؿ تغيير ،
 قيادة تكوف في ذلؾ ويظير ، إلكترونية إلى
 عمى قادر قائد ووجود تكنولوجي، حس ذات

 توظيؼ ىعم والعهؿ التطور ىذا أبعاد تحسس
 لمهنظهة التنافسية الهيزة هف جزءا لتكوف هزاياه

 واالنجاز األداء وقياس العهؿ هتابعةىي  الرقابة
 باستخداـ هخطط ىو بها لو وهقارنتو الفعمي
، ودعـ اإليجابي هنو وتصحيح رقابية ييرهعا

 السمبي.

ىي إهكانية الحصوؿ عمى تغذية راجعة فورية 
يسرع  والهتوقعة ههانية اآل االنحرافاتحوؿ 

 .هف عهمية التصحيح وتعديؿ الهسار

 (107: 2010 )الذنيبيات، ،(331-297: 2009 حث باالعتهاد عمى )نجـ،االبتجهيع الجدوؿ هف الهصدر: 

يجابياتآ شيءاإلدارة اإللكترونية شأنيا شأف أي ووظائؼ  ف كاف الكثير هف الباحثيف  ،خر ليا سمبيات وا  وا 
ف ا  ، و اإللكترونيةتناوؿ اإليجابيات أكثر هف السمبيات، فيذا ال ينفي وجود بعض السمبيات لوظائؼ اإلدارة 
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عتهد عمى تخطيط هدروس ذي ياللكترونية و كانت ىذه السمبيات يهكف تجاوزىا بالتطبيؽ الهتقف لئلدارة اإل
 .التالي يستعرض هقارنة بيف ههيزات وظائؼ اإلدارة اإللكترونية وسمبياتيا والجدوؿ ،وتنفيذ هحكـ

 لكترونيةاإل  اإلدارة وظائؼ مقارنة بيف مميزات وسمبيات :(7) جدوؿ رقـ
 السمبيات المميزات وجو المقارنة
التخطيط 
 اإللكتروني

 الرقهية هعموهاتال، حيث أف االستهرارية -
 كؿ عمى استهرارية تضفي التدفؽ دائهة
 هها التخطيط، فييا بها الهؤسسة في شيء
    الهنقطع الزهني التخطيط هف يحولو

 التخطيط الفصمية( إلى التقارير وضع ) 
 .الهستهر

زيادة فاعمية التخطيط واتخاذ القرار بسبب  -
هشاركة جهيع الهستويات اإلدارية وبشكؿ 

 مية التخطيط.فقي في عهأ

طبيعة بعض األعهاؿ تؤدي إلى حدوث أخطاء   -
في عهمية التنبؤ بسبب عدـ استقرارىا وتقمبيا 

عهمية التخطيط  انحراؼالسريع، هها يؤدي إلى 
 عف ىدفيا. 

التنظيـ 
 اإللكتروني

العبلقة  يزيادة هشاركة وتفاعؿ ذو  -
 اتإهكاني بالهؤسسة هف خبلؿ توفر

 وتبادؿ يةالشبك التصاالتهف ا  عظيهة
 .اإللكترونية الهعموهات

ىياكؿ شبكية هرنة ذات اتصاالت أفقية  -
 وعهودية بدال هف اليياكؿ اليرهية. 

 الهؤسسات هف جديدة أشكاؿ ظيور -
 التي كالشركات  االفتراضية والتنظيهات،

 الويب، هواقع خبلؿ هف أعهاليا تهارس
 هصادرو  إللكترونية،ا التسوؽ واجياتو 

 اوغيرى اإللكترونية ةوالوساط الهعموهات

يتطمب إضافة وحدات إدارية ووظائؼ جديدة،  -
عف بعض الوظائؼ التي يحؿ هحميا  واالستغناء
 الحاسوب. 
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القيادة 
 اإللكترونية

بيف التركيز عمى  هتوازنةقيادة ذكية  -
الهياـ والتكنولوجيا والتركيز عمى الزبوف 

 .والعاهميف في الهؤسسة
ة هف سرعة تزيد اإلدارة اإللكتروني -

تفاعؿ اإلدارة العميا هع اإلدارات الوسطى 
 والهوظفيف والعهبلء.

التكنولوجيا إلى التواكؿ عمييا  استخداـقد يؤدي  -
هف قبؿ اإلدارة العميا هها يتسبب في حدوث 

 أخطاء.
الجانب اإللكتروني إلى إغفاؿ  استخداـ قد يؤدي -

  .في الهؤسسة نساني هها يؤثر سمباً الجانب اإل

الرقابة 
 اإللكترونية

ني وهتكاهؿ آالهعموهات بشكؿ  توفر -
وفي كؿ هكاف وبتكمفة هحدودة هها يوفر 

رقابة هستهرة هها يزيد هف فرصة 
 تصحيح األخطاء بشكؿ سريع.

 القائهة العبلقات تساعد عمى تحفيز -
 الجيد هف يقمؿ هها وىذا الثقة، عمى

 في الرقابة. الهطموب اإلداري
هكانية الهساءلة.تزيد هف الشفافية  -  وا 

 ىو الذي اإلنساني التفاعؿ إلى أحيانا افتقارىا -
الهؤسسة   في حقيقي تطوير كؿ في األساس
 وأ الهعايير وأ األنظهة أو لمعاهميف تطوير سواء
 .غيرىا

األهنية في تطبيقات الرقابة  االعتباراتعدـ أخذ  -
قد يعرض البيانات لمقرصنة هها  اإللكترونية،

 الرقابة. يؤثر عمى عهمية

 حهد،أ) (، 353-293: 2009 )نجـ، (،48: 2011 الباحث باالعتهاد عمى )العالوؿ، تجهيعالجدوؿ هف الهصدر: 
 (138: 2005 )ياسيف، (،279-247: أ/2009

 معوقات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةتاسعًا: 
، وكها ىو هعموـ أف أي عهمية ةوتغيير جذرية في النظـ اإلداري بتكاراعهمية اإلدارة اإللكترونية ىي عهمية 

صعوبات وهعوقات شتى، فكيؼ الحاؿ بالنسبة لئلدارة اإللكترونية التي قد  تواجوتغيير ولو كانت بسيطة 
ف كاف األهر يتعمؽ بهؤسسات تعهؽ فييا العهؿ إوخصوصا  ،تؤدي لتغيير شاهؿ في النظـ واليياكؿ اإلدارية

يهكف تقسيـ ىذه  تحديات وهعوقات كبيرة، بأقطارنا العربيةاإللكترونية اإلدارة  وتواجو البيروقراطي بشكؿ كبير،
 .وهعوقات تقنية ،وهعوقات هالية ،بشريةوهعوقات  ،هعوقات إدارية لىإالهعوقات 

 والجدوؿ التالي يمخص أىـ ىذه المعوقات:

 اإللكترونية اإلدارة(: مقارنة بيف مميزات وسمبيات 7جدوؿ رقـ )تابع 
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 لكترونيةاإل  اإلدارةمعوقات تطبيؽ  :(8جدوؿ رقـ)
 التفاصيؿ المعوقات ـ
المعوقات   .0

 داريةاإل
 .وعدـ استيعاب اىدافيا ةالرؤية الضبابية لئلدارة اإللكتروني -
البيروقراطي في العهؿ وىو ها ال  التقميدية كاألسموب اإلدارية تباع األساليبإ -

 يتناسب هع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية.
 التقنيات تطبيؽ في عقبة تقؼ والتي التقميدية اليرهية عمى اليياكؿ االعتهاد -

 ة.الحديث
 .وتطبيقاتيا التكنولوجيا هف والخوؼ الثقافة اإلدارية السائدة -
 .عميا لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةالتخطيط والتنسيؽ عمى هستوى اإلدارة ال نعداـا -
 .الواحدة الهنظهة داخؿ حتى اإلدارة نظـ اختبلؼ -
جيودىا  لتنسيؽيا في عهم الهتشابيةعدـ وجود رؤية هتكاهمة لدى الهؤسسات  -

 وؿ لئلدارة اإللكترونية.لموص
 .لكترونيةو االنتقاؿ لئلدارة اإلأتداخؿ هسئوليات اتخاد القرار لئلقداـ عمى التغير  -
 .الهجاورة البيئة في ناجحة نهاذج عمى االطبلع عدـ -
 .اإللكترونية التعاهبلت وأهف سرية حهاية في الثقة عدـ -
 األدنىية، وتضهف الحد عدـ وجود تشريعات ولوائح تنظـ عهمية اإلدارة اإللكترون -

 هف هستوى األهاف والخصوصية لمهعموهات.
المعوقات   .3

 البشرية
 عدـ وجود العدد الكافي هف األفراد الهؤىميف لمعهؿ في البيئة الرقهية. -
الثقافة التنظيهية السائدة في الهؤسسات والخوؼ هف التغيير الذي سيطرأ نتيجة  -

 اإلدارة اإللكترونية.
 اإللكترونية. اإلداريوالجهيور ألىهية تطبيؽ قمة وعي العاهميف  -
الذي يدفعيـ لمتحوؿ لئلدارة و غياب الحافز)الهادي والهعنوي( لدى العاهميف  -

 اإللكترونية.
دوات أف أغمب أ تقاف المغة اإلنجميزية في الهجتهعات العربية، خصوصاً إضعؼ  -
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 التكنولوجيا تعتهد عمى المغة اإلنجميزية.
 دارة اإللكترونية.قنيات الحديثة الهؤىمة لتطبيؽ اإلضعؼ التدريب عمى الت -

المعوقات   .2
 المالية

الهالية لتطبيؽ التقنيات الحديثة في هجاؿ االتصاالت وتكنولوجيا  عتهاداتاالقمة  -
 الهعموهات.

هالية لتدريب العاهميف عمى التقنيات  اعتهاداتلتخصيص  بأىهيةعدـ النظر  -
 الحديثة.

إلنشاء وصيانة األدوات التي يتطمبيا تطبيؽ اإلدارة  التكاليؼ العالية نسبياً  -
 اإللكترونية.

المعوقات   .4
 التقنية

 التبعية في التكنولوجيا لمدوؿ الهصنعة ليا هها ُيصعب عهمية تطبيقيا. -
 وتكنولوجيا الهعموهات. االتصاالتضعؼ هستوى البنية التحتية لهجاؿ  -
 .عهميا ستهراريةا حيث هف الحديثة بالتقنيات كاهمة ثقة وجود عدـ -
 الهختمفة. الحياتية الهجاالت في الحواسيب أجيزة واستخداـ انتشار هحدودية -
 ضعؼ هستوى األهف الهعموهاتي. -
  .عمى فئة هعينة قتصارهاو نترنت بشكؿ هوسع في الهؤسسات عدـ توفر اإل -
 .العربيةقمة التطبيقات التكنولوجية الداعهة لمغة  -

         (،54-47 :2007 عاهر،) ،(74: أ/2009 حهد،أحث باالعتهاد عمى )البا تجهيعالجدوؿ هف الهصدر: 
 (54: 2007 )الهير،

 لكترونيةاإل اإلدارة ساليب أعاشرًا: 
بؿ ىو عبارة عف خطوات عهمية تؤدي  ،سبفحستخداـ المفظي لبلليست هصطمح رناف لكترونية اإلاإلدارة 

ساليب أ لىإشارة بالطريقة الصحيحة، وهف ىنا وجب اإل ةالهنشأداء لموصوؿ ألىداؼ لرفع كفاءة وفاعمية األ
الهستخدهة في هجاؿ  والتطبيقات نظهة التكنولوجيةالحديثة والتي يقصد بيا البراهج واأللكترونية اإلاإلدارة 
، (54: 2009 ،أ/حهدأ) داء بالهنشأةىدافيا الهختمفة ورفع كفاءة وفاعمية األألتحقيؽ لكترونية اإلاإلدارة 
 :لكترونيةاإلاإلدارة ساليب والتطبيقات الهستخدهة في هجاؿ وؿ التالي يوضح أىـ األوالجد

 

 لكترونيةاإل  اإلدارة تطبيؽ معوقات(: 8)رقـ جدوؿتابع 
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 لكترونية الحديثةاإل  اإلدارةساليب أ :(9) جدوؿ رقـ
 التفاصيؿ التطبيقات/االساليب ـ
دارة العالقات مع إ  .0

 العمالء
نشطة التكنولوجية والتطبيقات ساليب واألىي عبارة عف هجهوعة البراهج واأل

 دارة عبلقاتيا هع عهبلئيا حالياً إدارية  التي تساعد الهنشأة في عهمية العهميات اإلو 
وذلؾ هف خبلؿ تحسيف استراتيجية التعاهؿ هع عهبلء الهنشاة   وفي الهستقبؿ

وتنظيـ العهميات الخاصة وتحديد الشرائح السوقية ودراسة دوافع الهستيمكيف 
العهبلء في ثبلث هجاالت رئيسة وىي  دارة العبلقات هعإ، وتركز نشاط وسموكيـ

 هجاؿ التسويؽ وهجاؿ البيع وهجاؿ خدهة العهبلء. 
إدارة العالقات مع   .3

 الشركاء
نشطة والبراهج التكنولوجية التي تعني ببناء وتدعيـ هجهوعة هف األىي عبارة 

عبلقات الهنشأة هع شركائيا وحمفائيا هف الهوزعيف والهورديف وغيرىـ بها يتضهنو 
سيولة ويسر تبادؿ الهعموهات واالتصاالت بيف عمى ؾ هف وسائؿ تساعد ذل

 ة وشركائيا.أالهنش
نترنت، بها ة عمى شبكة اإلألكتروني الخاص بالهنشدارة الهوقع اإلا  وتعني بناء و  دارة المحتوىإ  .2

 سعارىا. وأخدهاتيا وهنتجاتيا و ة أيتضهف ذلؾ هف تقديـ بيانات عف الهنش
سمة و سمأدارة حمقة إ  .4

 ديالتور 
دارة الدورة الكاهمة إنظهة التكنولوجية التي تعهؿ عمى ىي هجهوعة البراهج واأل

هف الحصوؿ عمى الهواد الخاـ  الخدهات التي تقدهيا الهنشأة بدءً  وألمهنتجات 
 بالتصنيع إلى تسميـ الهنتج لمعهيؿ. وهروراً 

دارية إدارة وتنظيـ العهميات اإلة الهسئولة عف نظهة التكنولوجيتمؾ البراهج واأل يى دارة موارد المنشأةإ  .5
نتاج والهخازف وشئوف العاهميف ويتهثؿ بالهنشأة هف عهميات اإل الخاصةالداخمية 

دارة إالهالية و نظاـ اإلدارة دارة الهوارد البشرية و نظاـ إنظاـ : ىذا التطبيؽ في
 .صوؿ الهؤسسةأ

صورة  لىإيؿ البيانات هف صورتيا الهادية نظهة التي تعهؿ عمى تحو ىي األ دارة المعرفةإ  .6
اإلدارة لييا واستخداهيا بطريقة سيمة وهنظهة خاصة هف إلكترونية يهكف الوصوؿ إ

 العميا وصانعي القرار .
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عماؿ الذكية أنظمة األ  .7
 وتخزيف البيانات

هف التعاهؿ هع البيانات  انظهة التكنولوجية التي تساعد هستخدهييىي تمؾ األ
اف ليس لديو الهعرفة الكاهمة لمتعاهؿ هع الحاسبات ونظـ الهعموهات، ف كا  حتى و 

 عمى نيا تساعدأفضؿ التطبيقات التي تتعمؽ بأنظهة دعـ القرار، حيث أوىي هف 
هختمفة داخؿ براهج  بأشكاؿاتخاد القرارات الدقيقة عف طريؽ تجهيع البيانات 

 بنظاـ واحد هتداخؿ العبلقات. ونظـ هتعددة
 نظهة بثبلث هجاالت رئيسة: األوتعني ىذه 

 : الهخصص لئلدارة العميا.يالهجاؿ االستراتيج -
 الهجاؿ التشغيمي: الهخصص لمهدراء التنفيذيف. -
 الهجاؿ التحميمي: الهخصص لمهحمميف والعاهميف بهجاؿ الهعرفة. -

فيي تركز دارية السابقة ساليب اإلوىي تعتبر الهظمة التي تجهع  تحتيا جهيع األ بالعائد اإلدارة  .8
و أالفائدة  وأعمى جهيع القرارات الخاصة بالهنشأة هف هنظور واحد وىو العائد 

 وي تنفيذه.بهحتالربحية التي سوؼ تعود عمييا نتيجة اتخاد ىذا القرار والتنبؤ 
 (،57-54: أ/2009الباحث باالعتهاد عمى الهراجع التالية: )احهد، تجهيعالجدوؿ هف الهصدر: 

(Biscotti & fulton,2002:19-39)، Pinckuk, 2002).) 
 متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةحادي عشر: 

عقمية هعقدة ونظاـ  ىي ، بؿنقميا وتطبيقيا اإلدارة اإللكترونية ليس وصفة جاىزة أو خبرة هستوردة يهكف
 ، ولكي ال يفشؿ تطبيقياىاوالتشريعية والبيئية والبشرية وغير  هتكاهؿ هف الهكونات التقنية والهعموهاتية والهالية

خراجو إلى حيز الواقع الشاهؿ لكترونيةاإلاإلدارة  البد هف توفر هتطمبات عديدة وهتكاهمة لتطبيؽ هفيـو  وا 
فإنو البد هف توفير الهتطمبات البلزهة لنجاح هشروع تطبيؽ اإلدارة  وهف ىنا(، 16: 2008 )الكبيسي،
% هف الشركات 90 الدراسات إلى فشؿ بعض يث تشير، حطريؽ هسدود لىإلكي ال يصؿ  اإللكترونية

وحدوث  ،تطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةوالهؤسسات في تحقيؽ األىداؼ التي حددتيا عند البدء في تنفيذ هشروع 
هف الشركات  %40باإلضافة إلى تنازؿ  % هف الشركات والهؤسسات،80 تأخير في تسميـ النظاـ عند حوالي

و أ، وىذه االحصائيات ليست هقصورة عمى قطاعات هعينة ذ النظاـ قبؿ تكهمتووالهؤسسات عف هشروع تنفي

 لكترونية الحديثةاإل  اإلدارةساليب أ :(9) جدوؿ رقـتابع 
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و الشركات الكبيرة والصغيرة، فجهيع أالخاص القطاع  وأهرتبطة بأحجاـ الشركات والهؤسسات كالقطاع العاـ 
 (.287: 2007 )العاهري،الهؤسسات عرضة  لموقوع في العديد هف الهشكبلت عند بدء التطبيؽ 

سيـ الهتطمبات البلزهة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية إلى هتطمبات إدارية، وهتطمبات بشرية، وهتطمبات ويهكف تق
  ، وهتطمبات هالية.هنيةأوهتطمبات  تقنية،

 اإلدارية المتطمبات: والً أ
 :أىهيا هف اإلدارية الهتطمبات هف العديد توافر هف البد االلكترونية اإلدارة هشروع لتطبيؽ

والخطط  تاالستراتيجيايتـ هف خبلليا وضع ، واضحة حوؿ تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية ةهستقبميرؤية وجود  -
 .هع ضرورة توفر الدعـ السياسي ليذا الهشروع لتطبيؽ هشروع اإلدارة اإللكترونية

 عمى قدرتيا هع ،واالتصاالت تكنولوجيا الهعموهات هع وفعالية بكفاءة تتعاهؿ إلكترونية إدارية قيادات وجود -
عادة االبتكار  (.238: 2005 )ياسيف، الهعرفة وصنع التنظيهية الثقافة ىندسة وا 

 الههمكة في أجريتهع التحوؿ لئلدارة اإللكترونية، حيث تشير دراسات  يتبلءـتطوير اليياكؿ التنظيهية بها  -
األثري ) اً رونيالكت الخدهات ـيتقد بفشؿ ساىهت التي األسباب أىـ هف فكا الييكؿ التنظيهي فأ الهتحدة
 .(2006 وآخروف،

ساليب الهتبعة في الهؤسسة والتخمص هف النظاـ البيروقراطي الذي تطوير نظاـ اإلجراءات والهعاهبلت واأل -
 يعيؽ أي تطوير.

 اإللكترونية. تطبيؽ اإلدارة أىهيةب الهواطنيف والعاهميف توعية العهؿ عمى نشر الثقافة اإللكترونية و ةضرور  -
 تطبيقات لنجاح دافعة قوة يهثؿ عتبارهبا ،الحكوهي القطاع هع جنب لىإ جنباً  الخاص طاعالق دور تفعيؿ -

 (.345: 2004 )غنيـ، اإللكترونية اإلدارة
واإلجراءات التي تنظـ عهؿ اإلدارة  واألنظهةحهاية هشروع اإلدارة اإللكترونية هف خبلؿ إصدار القوانيف  -

 اإللكترونية.
 المتطمبات البشرية: ثانياً 

 ىو الهنشأ لئلدارة يعتبر حيث ،لكترونيةاإل اإلدارة تطبيؽ في بالغة أىهية ذو البشري العنصر يعتبر
فادت أ، وقد (60: 2007 ،)الهير أىدافو لتحقيؽ طورىا وسخرىا ثـ وهف كتشفياا الذي  فيو ،لكترونيةاإل
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 هوارد% 80عدات و جيزة وهأ% 20لكترونية يعتهد عمى أف نجاح تطبيؽ اإلدارة اإلبعض الدراسات 
 (.2001 )الحربي، بشرية

 يعني وىذا، ليا الهبلئهة البشرية العناصر نوعية في جذرية تغيرات يتطمب االلكترونية اإلدارة تطبيؽ فإ
 والبراهج ذلؾ الخطط  في بها الجديد التحوؿ هتطمبات لهواكبة لتدريبابنظـ التعميـ و  النظر إعادة ضرورة

 .الهستويات كافة عمى واألساليب التدريبية
 رتباطاالذات  الهتخصصة الفنية البشرية الكوادر إعداد ضرورة لىإ( 345: 2004 وقد أشار )غنيـ،

 خبلؿ تنفيذ هف ذلؾ تنفيذ ويهكف ،اإللكترونية االتصاالت شبكات عمى الهعموهات ونظـ الهعموهاتية بالبنية
 عند الكفاءة لتحقيؽ  الهطموبة الفنية البشرية ادرالكو  إعداد في تساعد والتي التدريبية البراهج هف هجهوعة

 اإللكترونية. اإلدارة تطبيقات تنفيذ
 همة هف الهتطمبات البشرية البلـز عمى الهؤسسة توفيرىا( أف ىناؾ ج217: 2005 ويرى )العبلؽ،

 لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية وىي :
عمى  والعهؿ والبرهجيات الهعموهات نظـ في يفالهؤىم فراداأل هف والهستقبمية الحالية االحتياجات تحديد -

  .االنترنت
 . والبرهجيات الهعموهات نظـ هجاالت في الهؤىميف األفراد أفضؿ استقطاب -
 وتحفيزىـ. وتطويرىـ فراداأل عمى لمهحافظة ةفعال نظـ يجادإ -
 ةئبيالي هع الهتغيرات ف السريع لمتعاهؿ أهاهيـ الفرصة إتاحة أجؿ هف فرادلؤل ياإلدار  التهكيف -

 .التكنولوجية

 المتطمبات التقنية: ثالثاً 
فقد أصبحت  تعتبر الهتطمبات التقنية ىي القاعدة األساسية التي تبنى عمييا تطبيقات اإلدارة اإللكترونية،

اليائؿ في حجـ  زدياداالعمى األساليب اليدوية في إنجاز الهياـ عاجزة أهاـ  واالعتهادالطرؽ التقميدية 
وتكنولوجيا الهعموهات إلى اإلقباؿ الشديد عمييا  االتصاالتـ التعاهبلت، وأدى ظيور تقنيات البيانات وحج

 تتهحور في هفيوـ هتكاهؿ وىو اإلدارة اإللكترونية االستخداهاتهف قبؿ الهؤسسات الهختمفة، وبدأت ىذه 
 .(191: 2009 )الطائي،

 ى قسهيف أساسييف ىها :وتنقسـ الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية إل
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: وتشهؿ جهيع األجيزة التقنية البلزهة لتطبيؽ اإلدارة متطمبات البنية التحتية التقنية الصمبة -0
 اإللكترونية والتي يهكف تقسهييا إلى قسهيف:

جيزة اإلدخاؿ، وأجيزة اإلخراج، أ: وتشهؿ توفر)أجيزة الحاسوب، و أجيزة الحاسوب وممحقاتيا -
 .بلزهة والتي تمبي احتياجات الهنظهة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةووسائط التخزيف( ال

(، Extranet) والشبكة الخارجية (،Intranetوتشهؿ توفر) الشبكة الداخمية) :االتصاالتشبكات  -
صوتية( البلزهة والتي تمبي احتياجات الهنظهة لتطبيؽ اإلدارة الشبكة الوشبكة اإلنترنت، و 

 اإللكترونية.
 وتشمؿ  :بنية التحتية التقنية الناعمةمتطمبات ال -3
 توفر البرهجيات الهرخصة والهبلئهة لهتطمبات تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في الهؤسسة. -
 .توفر قاعدة بيانات هركزية تناسب تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في الهؤسسة -
ة اإلنترنت وشبكة الياتؼ هثؿ شبك اإللكترونيةتوافؽ هكونات البيئة التحتية الناعهة هع الشبكات  -

 وشبكات الخموي. 
تسويؽ الهوقع اإللكتروني لمهؤسسة، حيث يعتبر تسويؽ الهوقع اإللكتروني وتعاهؿ الناس هعو  -

 في هراحؿ تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية. هرحمة هيهة جداً 

 المتطمبات األمنية: رابعاً 
صوؿ غير الشرعي إلييا وفي نفس الوقت تتضهف وتضهف الهتطمبات التقنية حهاية البيانات هف القرصنة والو 

: 2009 )غثبر والقحطاني، في الهكاف الهناسب والوقت والهناسبتكاهميا وتوفرىا لصاحب الصبلحية عمييا 
، وىذا يتطمب وضع السياسات األهنية البلزهة لمحفاظ عمى الهعموهات، باإلضافة لضرورة سف (23

 تمـز لردع الهعتديف والهخترقيف والحد هف هحاوالت السطو اإللكتروني والتشريعات والقوانيف والعقوبات التي 
   .الهعموهات خصوصية ؾانتيا
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 المتطمبات المالية: خامساً 
 لكي نضهف لو هيزانيات وأهواؿتحتاج إلى  والتياإلدارة اإللكترونية هف الهشاريع الضخهة  تطبيؽ يعد هشروع

فتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية يحتاج لتوفير جهيع الهتطمبات السابؽ ، ودةاالستهرار والنجاح وبموغ األىداؼ الهنش
ذكرىا هف توفير الهتطمبات اإلدارية والبشرية والتقنية واألهنية، وىذا يتطمب رصد هيزانية هستقمة لهشروع 

 اإلدارة اإللكترونية.
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 المقدمةأواًل: 
 زيادة و لمتقدـ كهدخؿ البشرية الثروة تنهية أىهية هف يزيد تطورات هفإف ها يحدث في الهجتهع العالهي 

 عجز ىناؾ وسيبقى األخرى الهوارد استثهار يهكف ال ذلؾ وبدوف اإلنساف، وكفاءة قدرات بتطوير االىتهاـ
 يعد العنصر البشريف، (11: 2001 ىبلؿ،) الجودة و األداء هف عالية هستويات عمى الحصوؿ في واضح
عمى كفاءة العنصر البشري  لهؤسسةفاعمية جهيع هوارد االهختمفة حيث تعتهد  لهؤسساتاأىـ الهوارد في  أحد

الهوارد األخرى هف هواد خاـ ورأس هف  ةياالستفادة الحقيقتحقؽ تا، فهف خبلؿ العنصر البشري في إدارتي
عمى التجديد، ، بؿ والعنصر البشري بها لديو هف قدرة الهاؿ واإلدارة والتسويؽ وغيرىا هف هوارد الهؤسسة

 (.2: 2009 )شمتوت، خرىندرة الهوارد األ عمى ف يتغمبأ، والتطوير، يهكنو واالبتكاربداع، واإل
هصطمح  عميو قديهاً يطمؽ  كاف ، فقدغمى هواردىاأهف  دولقد تطورت نظرة الهؤسسات لمعنصر البشري كهور 

 اليوـ يوصؼ أصبح أف ىإل ،العاهمة القوىف العهاؿ، صبح يطمؽ عميوأ ثـ العهوهي، الخادـ أوالهستخدهيف 
 كمهاىـ عنصر في الهعادلة اإلدارية ألي الهؤسسة، فأوبالفعؿ فقد أصبح العنصر البشري ، البشري الهاؿ برأس

قؿ جيد أبأعمى كفاءة و  أىدافيا تحقيؽ عمى قدرة أكثر أصبحت البشرية، هواردىا استثهار الهؤسسات أحسنت
 لـ ها بكفاءة الهوارد ىذه إدارة الهاؿ ورأس والهعموهات التكنولوجيا في رةهتطو  هنظهة ألي يهكف فبل ووقت،
 اختيار الهؤسسة أساءت فإذا جيد، بشكؿ تحفيزىاو  وتقييهيا وتنهيتيا اختيارىا تـ بشرية هوارد لدييا يكف

 كفيؿ لمعاهميف يدالج والتحفيز والتدريب السميـ االختيار ، وفي الهقابؿ فإفعهميا بالكاهؿ ىدرتأ فييا العاهميف
 .(5 :2002 السالـ وصالح، ) النتائج أفضؿ تحقيؽ في والتفنف اإلبداع، عالـ في العناف يطمؽ بأف

 العنصر هع تتعاهؿ بدورىا التي البشرية، الهوارد وتنهية بإدارة والباحثيف اإلدارة عمهاء هف الكثير ىتـا لذلؾ
 أفضؿ هف لمهؤسسة البشرية الهوارد في االستثهار يعتبرو  الهنظهة في اإلنتاج عناصر أىـ باعتباره البشري

 .(14: 2005 الهدىوف،) تقميدىا الهؤسسات عمى يصعب التي التنافسية الهيزة يحقؽ حيث االستثهارات
 تنمية الموارد البشريةمفيـو ثانيًا: 

تغيير الهعارؼ الذي يعهؿ عمى وصؼ الهنيج الهتكاهؿ والشاهؿ  لىإيشير هصطمح تنهية الهوارد البشرية 
تساعد األفراد  هتقدهة وتقنيات هنظهة والسموكيات ذات الصمة بالعهؿ، وذلؾ هف خبلؿ استخداـ استراتيجيات

 .والهنظهات عمى االستخداـ األهثؿ إلهكانياتيا
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ثيف الهوارد البشرية، تـ تمخيص هجهوعة هف تعريفات الباح تنهيةعمى األدبيات التي تتناوؿ هفيـو  وباالطبلع
 في الجدوؿ التالي: تنهية الهوارد البشريةلهصطمح مهاء اإلدارة عو 

 تعريفات تنمية الموارد البشرية :(01جدوؿ رقـ )
 التعريؼ المرجع ـ

عهمية تهكيف الهنظهة هف بناء هزاياىا االستراتيجية والهحافظة عمييا وتطويرىا هف  18: 2013 الكبللدة،  .1
 رد البشرية.خبلؿ تخطيط واقعي وتدريب هبلئـ لمهوا

هجهوعة األنشطة والجيود اإلدارية التي تسعى لحصوؿ الهؤسسة عمى احتياجاتيا  15: 2011، عاهر  .2
هف الهوارد البشرية وتطويرىا وتحفيزىا والحفاظ عمييا هف أجؿ تحقيؽ األىداؼ 

 التنظيهية بأعمى هستوى هف الكفاءة والفاعمية.
3.  Strandberg, 

2009: 2 
دارة تجنيد تناوؿت تنظيهية وظيفة ىي  توفير ذلؾ في بها الناس، وتحفيز وتطوير وا 

دارةالوظيفي  الدعـ  حقوؽ هعاييرفؽ و  العهالة هع التنظيهي هتثاؿاال لتعزيز نظـ وا 
 .اإلنساف

فراد وتعديؿ اتجاىاتيـ وهعتقداتيـ وذلؾ لمتكيؼ هع نهاط سموؾ األأ تحسيف وتطوير 78:  ب/2009، أحهد  .4
كثر قدرة عمى التعاهؿ هع تمؾ أ يـالبيئة الخارجية، وجعم في ةالظروؼ الهتغير 

ؿ ىؤالء ىداؼ ودوافع وقدرات وأهاأزف بيف الظروؼ وذلؾ هف خبلؿ إحداث توا
 عهاؿ ووظائؼ وأىداؼ الهؤسسة.أاألفراد وبيف 

 الهذكورة في الجدوؿ الهراجعالهصدر: الجدوؿ هف تجهيع الباحث باالعتهاد عمى 
 الموارد البشرية أىمية تنميةثالثًا: 

ىهية الهوارد أوهف خبلؿ لقد أصبحت الهوارد البشرية هف أىـ وأغمى األصوؿ التي تهتمكيا أي هؤسسة، 
هنيا  إدراكاً ؤسسات الهختمفة، وذلؾ هكبير هف قبؿ ال باىتهاـالبشرية أصبحت تنهية الهوارد البشرية تحظى 
لعاهميف وتنهية قدراتيـ وتحفيزىـ لكي يعهموا بأفضؿ ها با االىتهاـبحجـ اإلنجاز التي يهكف تحقيقو هف خبلؿ 

عمى هستوى الهؤسسة وعمى هستوى الدولة وكذلؾ  باألىهيةوتعود تنهية بالهوارد البشرية ، لدييـ هف قدرات
 نفسيـ:أعمى هستوى األفراد 
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 عمى مستوى األفراد  - أ
 ـ.تعهؿ تنهية الهوارد البشرية عمى تطوير األفراد هها يشبع حاجة لديي -1
  لدييـ. الرضى النفسي تحقيؽ االىتهاـ في الهوارد البشرية يعود باالستقرار عمى العاهميف هف خبلؿ -2
تعود تنهية األفراد عمييـ بالنفع والفائدة في كؿ الهجاالت، النفسية والهادية والهعنوية )درة والصباغ،  -3

2008 :300.) 
 عمى مستوى المؤسسة - ب
األعهاؿ  عمى يؤثر سمباً وارد البشرية، وأي خمؿ في ىذه الهوارد عمى الهالهؤسسات جهيع أعهاؿ تعتهد  -1

 .األخرى
   خرى.وجود هوارد بشرية هؤىمة في الهؤسسة يزيد هف قيهة الهوارد األ -2
 تتزايد قيهة الهوارد البشرية هع هرور الزهف في حيف تتناقص قيهة الهوارد الهادية األخرى في الهنظهة. -3
 (85: 2010 )عبد الرحهف، زيادة في االنتاج واالقتصاد في النفقات لىإتنهية الهوارد البشرية تؤدي  -4
 عمى مستوى الدولة   - ت
عمى التنافس في الهجاالت  القدرة التي تهنحيا الفاعمة جزء هف ثروة الدولةالهؤىمة و الهوارد البشرية  -1

 العالهية.
 .قتصاديةااليحهي الدولة هف الوقوع في هعضمة التبعية بالهوارد البشرية  االىتهاـ -2
وزيادتيا لقيهة  االستيراديةالدولة هف خبلؿ خفضيا لقيهة الفاتورة  اقتصادالعقوؿ البشرية الهبتكرة تدعـ  -3

 .(10: 2008 بو زايد،أ) فاتورة الصادرات
 في الدولة. األدهغةبالهوارد البشرية يقمؿ هف نزيؼ  االىتهاـ -4

 أىداؼ تنمية الموارد البشرية رابعًا: 
ىداؼ أوافؽ بيف تي تاللمهنظهة و ي هف األىداؼ ذات البعد االستراتيج البشريةهية الهوارد نتعتبر أىداؼ ت

زيادة فعالية الهنظهة هف خبلؿ الهنظهة طويمة الهدى واألىداؼ قصيرة الهدى، والتي تيدؼ بشكؿ أساسي إلى 
ؼ تنهية الهوارد البشرية ىداأيجاز إقادرة عمى العهؿ وراغبة في ذلؾ، ويهكف  فعالة و هستقرة عهؿ قوة تكويف
 (:18: 2002 )السالـ وصالح، بالتالي
 .هحددة سمفاً الالهياـ، وفؽ الهعايير  نجازإيف وخبرتيـ في ماالستفادة القصوى هف جيود العاه -1
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 .ووالء االفراد لمهنظهة والهحافظة عمى رغبنيـ العهؿ فييا انتهاءتحقيؽ  -2
 دارية.ة التغيرات التكنولوجية واإلتنهية قدرات العاهميف هف خبلؿ تدريبيـ لهواجي -3
 داء عهميـ بصورة جيدة.أتساعد العاهميف عمى  يجاد ظروؼ عهؿ جيدةإ -4
 دعـ فرص حصوؿ العاهميف عمى التقدـ والترقي الوظيفي هف خبلؿ تأىيميـ لذلؾ. -5
 تحقيقيا لدعـ عهمية االستقرار الوظيفي. والعهؿ عمى الهنظهةفراد أتحديد احتياجات  -6

 دارة الموارد البشريةإضمف منظومة  ئؼ تنمية الموارد البشريةوظاخامسًا: 
إدارة الهوارد البشرية  فأحيث ، دارة الهوارد البشريةإتندرج وظائؼ عهمية تنهية الهوارد البشرية ضهف وظائؼ 

ؿ ىي العهمية التي تتعاهؿ هع الكادر البشري في الهنظهة والتي تعهؿ بشكؿ هباشر عمى زيادة فاعميتو هف خبل
صنؼ هعظـ الباحثيف في إدارة الهوارد فقد الهوارد البشرية،  وتطوير عدة وظائؼ هف ضهنيا عهمية تنهية

رقـ وىي خهس هجهوعات هوضحة في الشكؿ البشرية وظائؼ إدارة وتنهية الهوارد البشرية إلى هجهوعات، 
والتي تشهؿ  تطوير الهوارد البشريةو ، وسيتـ التركيز في ىذه الدراسة عمى العناصر التي تخص عهمية تنهية (3)

 .(11: 2007 )صياـ، داءالتدريب وتنهية وتطوير الهسار الوظيفي وتقييـ األ
 دارة الموارد البشريةإ( وظائؼ 2)رقـ شكؿ

  . 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 وظائؼ إدارة الموارد البشرية

 التنمية والتطوير

 التدريب-1

 تنمية المسار الوظيفي-2

 تقييـ األداء-3

 

 التعويضات والحوافز

 الراتب-1

 الحوافز-2

 األمف والصحة العمالية

 األماف والسالمة-1

 ةالصح-2

 العالقات العمالية

 عالقة اإلدارة بالعامميف-1

 عالقة اإلدارة بالنقابات-2

 

 التوظيؼ

 التحميؿ الوظيفي-1

 تخطيط الموارد البشرية-2

 اإلستقطاب-3

 اإلختيار-4

 (، )صياـ،2009 (، )السالـ،2003 الشكؿ هف تجهيع الباحث باالعتهاد عمى الهصادر التالية: )ديسمر،الهصدر: 
 (Armstrong, 2006(، )2006 (، )كشواي،2008)أبو زايد،     (،2007
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  الخدريب: ولا أ

هف الهصادر الهيهة  هصدرو في ات،لهنظها العنصر البشري ىو الهحرؾ األساسي لجهيع نشاطات يعتبر
 ضحتأوبحجـ ىذه األىهية  ،الهطموبة ألداء األعهاؿ الهكمؼ بيا ةهيار بالخاصًة عندها يتهيز  لفاعميتيا

ويعد  استعدادًا لقبوؿ هتطمبات الهياـ الجديدة التي تناط بيـ، تصبح أكثرلضرورة حتهية البشرية تنهية الهوارد 
الهوارد البشرية لذلؾ فقد اتفقت وجيات نظر جهيع كتاب الهوارد البشرية عمى التدريب الركيزة األساسية لتنهية 

 أىهية التدريب لمهنظهة ويتضح ذلؾ جميًا هف خبلؿ األهواؿ الهستثهرة في التدريب حيث بمغ هتوسط اإلنفاؽ
% 25إجهالي هيزانيات بعض الهنظهات العاهة، ونجد بعض الهنظهات تخصص هف %10عمى التدريب 

وع األجور التي تدفع لمعاهميف لغرض تطوير هياراتيـ وهعارفيـ وتحديث أساليب أدائيـ لمعهؿ هف هجه
 وحسف الكفاية هف أرقى تحقيؽ هستوى إلى تيدؼ هنظهة عهمية أساساً  فالتدريب، (225: 2003 )الييتي،
 وتساعده هكاناتوإ استغبلؿ هف تهكنو ىناؾ حياة ثهة لئلنساف وهبلزهة هستديهة داريةإ ظاىرة وىو األداء
 .(136 :2003 البدري،) تواغاي بموغ عمى

 التدريب تعريؼ
دراكيا لجزئيات الهتكاهؿ التصور تنهي التي الهعرفة ثراءإل ىو عهمية هنظهة ىادفة التدريب  العهؿ وا 
 رفيعة بدرجة الهياـ واالختصاصات ألداء الهطموبة الهيارات وتنهية كمية، أىداؼ لتحقيؽ هتفاعمة كعناصر

تصب في هعني الجيد الهخطط الذي ييدؼ  تعددت تعريفات التدريب ولكنيا جهيعاً ، وقد والفعالية الكفاءة هف
جية هها زيادة االنتا ىلإلموصوؿ وذلؾ لييـ إتطوير هيارات األفراد وقدراتيـ لهواكبة األعهاؿ الهوكمة  ىلإ

 يفات لمتدريب:والجدوؿ التالي يمخص أىـ التعر ىداؼ، يسهح بتحقيؽ الغايات واأل
 تعريفات التدريب :(00) رقـجدوؿ 

 التعريؼ المرجع ـ
1.  Dessler,2008:294  عهاؿساسية البلزهة إلنجاز األكساب الهوظفيف الهيارات األإعهمية. 
 :2010عبدالرحهف،  .2

89 
ف يهارس أىو نشاط إنساني ىدفو العاـ يركز حوؿ التحسيف والتكويف، ويهكف 

 اعي  وبصورة هنظهة.سموب جهأو أبأسموب فردي 
الهبيضيف   .3

 112: 2012واالكمبي،
داء و الهجهوعة لتحسيف األأالفرد  تجاىاتاو عهمية هنظهة هستهرة لتنهية هجاالت 

كسابيـ الخبرة الهنظهة وخمؽ الفرص الهناسبة لمتغير في السموؾ هف خبلؿ توسيع ا  و 
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 الهذكورة في الجدوؿ الهراجعالهصدر: الجدوؿ هف تجهيع الباحث باالعتهاد عمى 
 قناعاتيـ فراد هف خبلؿ تغيير العهمية الهنظهة التي تيدؼ لتنهية قدرات األ :ويعرؼ الباحث التدريب عمى أنو

زيادة نوعية في أدائيـ لؤلعهاؿ الهوكمة ليـ بشكؿ يختمؼ بعد التدريب عنو  لىإ، هها يؤدي هيارتيـوصقؿ 
  قبؿ التدريب.

 أهميت الخدريب

تنهية القوي البشرية في جهيع الهستويات التنظيهية  إلىفيو ييدؼ  الهنظهةإف لمتدريب أىهية عظهي في 
بالعنصر األىـ في العهمية اإلنتاجية وىو العنصر  رتباطواىهيتو هف أ ، ويستهد التدريبالهنظهةداخؿ 

ف تنهو أتريد  هنظهةال يكفي أي  ألىهية التدريب، فعهمياً وبشكؿ كبير  الهنظهات حديثاً  تنتبياقد و البشري، 
د هف تبني في ظؿ التنافس والتسارع الهتزايد في العصر الحديث أف تكتفي بتعييف األفراد الههيزيف فقط بؿ الب

 .(26 :2013)هحيرؽ، فراد الهؤسسة لتنهية هياراتيـ وزيادة كفاءتيـأاستراتيجية لتدريب 
ىهية أ (93: 2010 ،)عبد الرحهف ،(98:  2013 )الكبللدة، ،(15 :0222 )شحادة وأخروف، ويمخص

 التدريب في النقاط التالية:
 األىمية بالنسبة لممنظمة :والً أ

 لعاهميف بأىداؼ الهنظهة.الهساعدة في ربط أىداؼ ا -1
 إيجابية داخمية وخارجية نحو الهنظهة. تجاىاتاالهساعدة في خمؽ  -2
 الهساعدة في انفتاح الهنظهة عمى الهجتهع الخارجي، ووضوح سياساتيا العاهة. -3
 هواكبة التطورات التكنولوجية الهتسارعة والتنظيهية الهستجدة. -4
 رية.تطوير أساليب القيادة وترشيد القرارات اإلدا -5
ثراء الهعموهات هف أجؿ زيادة فاعمية االتصاالت،  -6  .الداخمية ستشاراتواالتجديد وا 
 .األداء التنظيهي وتطويرزيادة االنتاجية  -7

 

 هعرفتيـ وصقؿ هيارتيـ وقدراتيـ.
و تطوير هعارؼ وهيارات واتجاىات العاهميف بيدؼ أة الهنظهة إلكساب العهمي 97: 2013الكبللدة،   .4

 داء الطموب.األ لى إ الوصوؿ 

 ض تعريفات التدريببع :(11)رقـ جدوؿ تابع 
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 األىمية بالنسبة لألفراد: ثانياً 
 الهساعدة في تحسيف فيهيـ لمهنظهة واستيعابيـ لدورىـ فييا. -1
 ؿ.الهساعدة في تحسيف قراراتيـ وحؿ هشاكميـ في العه -2

 .تطوير الدافعية لؤلداء وتطوير هيارات االتصاالت بينيـ -3
 رفع الروح الهعنوية وزيادة الشعور باألهاف. -4
 التأىيؿ لشغؿ الهناصب القيادية. -5
 األىمية بالنسبة لتطوير العالقات اإلنسانية: ثالثاً 

 تطوير أساليب التفاعؿ االجتهاعي بيف األفراد والعاهميف.  -1
 لقبوؿ التكيؼ هع التغيرات الحاصمة. تطوير إهكانية األفراد  -2
 توثيؽ العبلقة بيف اإلدارة واألفراد العاهميف.  -3
 .تنهية وتطوير عهمية التوجيو الذاتي لخدهة الهنظهة  -4

 المبادئ األساسية لمتدريب
فيو  و ترفييياً أ وليس كهالياً  هستهراً  رئيسياً  التدريب نشاطاً  أفحيث  :هستهر ضروري و التدريب نشاط -0

 )عباس، تكرر حدوثو عمى هدى الحياة لمفرد عمى هناسبات هتعددةوي لمهستويات الوظيفية الهختمفةشاهؿ 
2011 :180)  

بينيا عبلقات تبادلية هف أجؿ أداء  تنشأيتكوف التدريب هف عناصر هتداخمة  هتكاهؿ: نظاـ التدريب -3
 .ة اإلنتاجية لمعاهميفءكفاالرفع  ينتج عنياهجهوعة هف الوظائؼ 

وذلؾ هف حيث كونو يتعاهؿ هع هجهوعة هف العناصر التي تتهيز بالحركة وتتهثؿ  :هتجدد نشاط بالتدري -2
 :في
 .ر في عادتو وسموكياتو وهستوى هياراتويالهتدرب لمتغيتعرض    -
الوظائؼ التي يشغميا الهتدرب وىي هعرضو لمتغير كنتيجة لمتغير في نظـ وسياسات وأىداؼ   -

 .الهنشأة
 كمها تتغير األوضاع الفنية واإلدارية بالهنظهة.الهدربوف يتغيروف   -
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 :حيث يتوفر في التدريب هقوهات العهؿ اإلداري الكفؤ والتي تتهثؿ في :إدارية عهمية التدريب -4
 .(29: 2011 )السكارنة، وضوح األىداؼ والسياساتاليادفية بهعنى   -
 .توفر الهوارد الهادية والبشرية  -
 ت تحديد االحتياجات التدريبية وتصهيـ البراهج وتنفيذىا واختيارتوافر الخبرات التخصصية في هجاال -

 .األساليب والهساعدات التدريبية لهتابعة وتقييـ فعالية
حيث يجب أف يوجو التدريب إلى كافة الهستويات الوظيفية بالهنظهة ويشهؿ جهيع الفئات في  :الشهوؿ -5

  .اليـر الوظيفي
التطور في جهيع الهجاالت ويستخدـ أحدث األساليب كبة التطور: يجب أف يراعي التدريب اهو  -6

 احتياجات الهتدربيف وفؽ الهناىج العالهية. كها يراعي أيضاً  التكنولوجية
في القدرات  االختبلؼهراعاة  هع ضرورةاالحتياجات الفعمية لمهتدربيف وذلؾ هف خبلؿ تمبية  :الواقعية -7

 .(95: 2010 )عبد الرحهف، والهيارات
 نظهة والموائح الهعهوؿ بيا داخؿ الهنظهة.أف يتـ التدريب وفؽ القوانيف واألالشرعية: يجب  -8
 حيث يتدرج التدريب في هعالجة الهوضوعات الهختمفة هف الهوضوعات البسيطة ثـ يتدرج بصورةالتدرج:  -9

 .كثر تعقيداً األ لىإهنخفضة وهنظهة 
ساليب ألدوات واود بالوسائؿ واألكبة التطور والتز ف يتطور التدريب وعهمياتو لهواألهرونة: يجب ا -01

البلزهة إلشباع االحتياجات التدريبية لمعاهميف بها يتناسب وهستوياتيـ الوظيفية، وتوظيفيـ في خدهة 
 (.95: 2010 )عبد الرحهف، ةالعهميات التدريبي

 أىداؼ التدريب
ىداؼ بشكؿ ىذه األ لذا البد هف صياغة ،وهحددة ىداؼ واضحةأأي برناهج تدريبي عمى وجود نجاح  يعتهد

ف عهمية قياس جدوى التدريب وتقييهو تعتهد اعتهادًا كميًا أواضح كأىـ الخطوات في عهمية التدريب، حيث 
 .(32: 2013 )هحيرؽ، عمى وضوح أىدافو

 لسد ذلؾو  الهستيدفة، الفئة ألفراد السموكي النهط تشكيؿ إعادة أو تشكيؿ إلى عاهة بصورة التدريب ييدؼو 
 هتكاهمة هميةع هف جزءاً  التدريب أصبح قدو  تحقيقيو، الهرجو األداء وهستوى الحالي أدائيـ فبي الثغرة
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 في الهستهرة التحسيف عهمية وذلؾ ضهف هتواصمة حمقات في وثقافياً  وعمهياً  هينياً  العاهميف تنهية تستيدؼ
 .(5 :1996 سبلـ،) الهنظهة

 ىداؼ عمى هستوى األفراد:أمى هستوى الهنظهة و ىداؼ عأ لىإىداؼ العهمية التدريبية أويهكف تقسيـ 
 مستوى المنظمة عمى: والً أ

 (191: 2003 سمطاف،) (،235: 2011 وكورتؿ، نوري) (،93: 2012 هف )الدباغ، وقد ذكر كؿ
 هجهوعة هف األىداؼ عمى هستوى الهنظهة وىي كالتالي:

 .ء العاهميف هها يعهؿ عمى زيادة االنتاجداأزيادة الكفاءة االنتاجية لمهنظهة: يساعد التدريب عمى تحسيف  -0
 حدأل فقدانو رغـ فاعميتو عمى الهحافظة عمى التنظيـ قدرة يعني ها ىو: واستقراره التنظيـ ستهراريةا -3

 .سباباأل هف سبب ألي خموىا فور الهراكز ىذه لشغؿ والهؤىميف الرئيسيف الهديريف
ف يقوهوا بأداء هياهيـ بشكؿ جيد هها يقمؿ أ لىإيؤدى  اً العاهميف جيد بتقميؿ الحاجة لمرقابة الهكثفة: تدري -2

 .هف الحاجة لمرقابة
 نخفاضاو  األفراد كفاءة نقص نتيجة تحدث ها غالباً  التي العهؿ حوادث وتقميؿ العهؿ دوراف هعدؿ خفض -4

 .وهياراتيـ قدراتيـ
الكثير هف  لىإؤدي داء العهؿ وفؽ الطرؽ السميهة يأف تدريب العاهميف عمى إاالقتصاد في النفقات:  -5

 .االقتصاد في النفقات
 مستوى األفرادعمى  :ثانياً 

( 190: 2003 سمطاف،) (،234: 2011 وكورتؿ، نوري) ،(23: 2013 ،هحيرؽ)هف  وقد ذكر كؿ
 ىداؼ التالية:األ
 تهد ههيزة  هادة تدريبية نتقاءاف يقدـ الهعرفة البلزهة وذلؾ هف خبلؿ أالبد لمتدريب : الهعرفة تنهية -0

 بوظائفيـ.  لمقياـ والضرورية البلزهة بالهعموهات الهتدربيف
قوهات تؤىميـ لمترقي لمهناصب هوتعني زيادة هيارات وقدرات العاهميف وتسميحيـ ب :الهيارات تنهية -3

 .الوظيفية األعمى
 فراد تجاه هوضوع التدريب، هها يؤدي إلى تكويف هسمؾوتعني تغيير هيوؿ ورغبة األ :االتجاىات تغيير  -2

 و يعزز القيـ القديهة.أو فكري يهحو قيـ قديهة ويثبت قيـ جديدة أ ذىني
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رفع الروح الهعنوية لمعاهميف: هف خبلؿ التدريب يشعر الفرد باىتهاـ الهنظهة بو وبتطويره هها يؤثر  -4
 .عمى هعنوياتو اً ييجابإ
  لدى األفراد. ؼ وتعزيز نقاط القوةويتـ ذلؾ هف خبلؿ هعالجة نقاط الضع: األداء هستوى تحسيف -5
 .تبادؿ الهعموهات والخبرات بيف الهشاركيف في البراهج التدريبية، واالستفادة هف تجارب الغير -6

 مراحؿ التدريب 
أجهعوا عمى أف التدريب عهمية هتكاهمة  عمهاء التدريب في التعبير عف هراحؿ التدريب ولكنيـ جهيعاً  اختمؼ

عمى التقسيهات الهختمفة التي تناوليا بعض الباحثيف  بلعاالطوهف خبلؿ  هتواصمة تتصؼ باالستهرارية،
 بالتغذية الراجعة هروراً  وينتييالتدريب يبدأ بعهمية جهع البيانات وتحميميا أف  يهكف القوؿلهراحؿ التدريب، 

عتهد ت هرحمة هف ىذه الهراحؿوكؿ  ،وتنفيذىا وتقييهيا يةوالتخطيط لمبراهج التدريببتحديد االحتياجات التدريبية 
:ىذه الهراحؿ ختصارابىنا  وسنتناوؿعمى هخرجات سابقتيا، 

 جمع وتحميؿ البيانات :والً أ
التي تساعدىا  لئلدارةداري ككؿ فيي توفر البيانات والهعموهات ه الهرحمة هيهة لمغاية لمنظاـ اإلتعتبر ىذ

 عف ر كافة البياناتعمى رسـ السياسات ووضع الخطط واتخاذ القرارات، وعمى هستوي التدريب فيي توف
 أو الهنظهة سواء داخؿ التدريب بعهمية الهتصمة الهتغيرات كافة وعف التدريبي، النظاـ عناصر هختمؼ
 تخطيط جؿأ هف هجهوعة هيهة هف البيانات الهطموبة الهعموهات وتحميؿ جهع عهمية وتوفر خارجيا،
 (: 99: 2010)عبد الرحهف،  ،(163  : 1997بربر،)بشكؿ  فعاؿ، وىذه الهعموهات تتهثؿ في  التدريب

 أسموب النشاط و تطور عف هعموهاتو  ،والسياسات األىداؼ عف هعموهاتو اإلداري،  التنظيـ عف عموهاته
 و األفراد عف هعموهاتو  واإلجراءات، النظـو  الهادية اإلهكانيات عف هعموهاتو  اإلدارية، الوظائؼ ههارسة
  .الهحيطة الظروؼ

 ةيالتدريب اجاتاالحتيتحديد : ثانياً 
 الفرد والهتعمقة في إحداثيا الهطموب والتحسينات التغيرات نيا هجهوعةأتعرؼ االحتياجات التدريبية عمى 

وواجبات  اختصاصاتألداء  عمى، أوأكو واتجاىاتو لجعمو الئقًا ألداء وظيفة و و، وخبراتو وسموهيارات بهعارفو
 ،هحيرؽ)ضهنيا البراهج التدريبية الهقدهة ليؤالء األفراد ف تتأوظيفتو الحالية بكفاءة عالية، والتي يجب 
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 نشاطاً  التدريبي النشاط جعؿ عمى يساعد التدريبية حتياجاتلبل الدقيؽ وبالتالي فإف التحديد ،(54: 2013
 والنفقات. الجيد هف الكثير ويوفر ىادفاً 

ها  الطريؽ الصحيح همبياً  إلىو أنيا تجعؿ التدريب يوج إلىالتدريبية  االحتياجاتوترجع أىهية تحديد  
 ها ال تحتاجو. تحتاجو الهؤسسة وهتفادياً 

 التدريبية:   االحتياجات تحديد أخطاء
ىناؾ عدد هف األخطاء الشائعة التي يقع فييا هخططو العهمية التدريبية عند تحديد االحتياجات التدريبية 

 :( 424 : 0252 )أبو شيخة، اىهيألهنظهاتيـ وهف 
 التهييز بيف االحتياجات التدريبية وبيف الرغبات التدريبية. ـالخمط وعد -0
عدـ الفحص الدقيؽ لآلراء التي تبدييا اإلدارة العميا أو العاهميف في الهنظهة عند التعبير عف احتياجاتيـ  -3

 التدريبية، هها قد يؤدي إلى بذؿ جيد وتحهؿ نفقات ليست ضرورية.
 .األخرىعف الوحدات  تنظيهيو بعينيا بعيداً التركيز في تحديد االحتياجات عمى وحدة  -2
 االعتقاد الخطأ بأف هختمؼ الهشكبلت التي تواجييا الهنظهة يهكف إيجاد حؿ ليا هف خبلؿ التدريب. -4
هف إجراء  االعتهاد في تحديد االحتياجات التدريبية عمى الحدس والتخهيف والتقميد لهنظهات أخرى بدالً  -5

 .بالطريقة السميهة العهمية
ىهاؿ االحتياجات التدريبية الهستقبمية هها يجعؿ التحديد غير  كيزالتر  -6 عمى االحتياجات التدريبية الحالية وا 

 .دقيؽ
 التخطيط لمبرنامج التدريبيثالثًا: 

أساس عمهي وعهمي حتى يحقؽ  ىوقائـ عم وهدروساً  ال بد لمهؤسسة عندها تقـو بأي عهؿ أف يكوف هخططاً 
لتدريب أحد أىـ األنشطة التي تؤدييا إدارة الهوارد البشرية وتخصص ليا هبالغ اليدؼ الهطموب هنو، ويعتبر ا

دارييف  هالية كبيرة وجيد عالي، وبها أنو يشهؿ أعداداً  هتزايدة هف أفراد الهنظهات رؤساء و هرؤوسيف، فنييف وا 
ويتـ ىذا التخطيط هف  ،(78 :0255 )السكارنة،فإف األهر يستدعي أف تخطط اإلدارة جيدًا لبراهجيا التدريبية 

 بيانات وجهع الهستيدفة الفئة تحديد :(238 :  2000شاويش،) خبلؿ عدة خطوات وهحددات وىي كالتالي
، اختيار الهدربيف ،أسموب التدريب ختيارا، وضع الهنياج التدريبيالتدريبي،  تحديد أىداؼ البرناهج، عنيا

 التدريبي. البرناهج هستمزهات توفير، وؿ الزهني لمتدريبتحديد الجد، التدريب هكاف تحديد، اختيار الهتدربيف
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 تنفيذ البرامج التدريبية ومراقبتيا رابعًا:

فيي هف أىـ خطوات العهمية رئيسيتيف وىها التنفيذ والهراقبة، أها بالنسبة لمتنفيذ  عهميتيف ىلإوتنقسـ ىذه الهرحمة 
والواقع أف ىذه الهرحمة ىي هرحمة هيهة  ،ورنلحيز ا لىإ التدريبي خراج البرناهجإحيث تعتبر بهثابة التدريبية 

، نجاحيا سمبًا أو إيجابًا عمى الهرحمة التالية وينعكس فشميا أو ،حسف وسبلهة التخطيط ظيروخطيرة، ففييا ي
 .براهج التي تضهنتيا خطة التدريبوال يةلفعاليات التدريباتنفيذ ىذه العهمية  ف خبلؿيتـ هو 

 (:15 :0222)ربابعة،  هور التي يجب هراعاتيا عند تنفيذ البرناهج التدريبيوفيها يمي بعض األ
 ثـ استقباليـ والترحيب بيـ. ،التأكد هف إببلغ الهشاركيف بالبرناهج -0
 توفير هستمزهات التدريب هف هعينات فنية وهساعدات تدريبية. -3
 إنتاج البرناهج وشرح أىدافو في الوقت الهحدد. -2
 ات الهدربيف.التعرؼ عمى خبرات وتطمع -4
 التعرؼ عمى توقعات الهشاركيف وهبلحظاتيـ عف سير البرناهج. -5
 دفع هخصصات الهدرب بالوقت الهناسب وتقدير الهدرب عمى جيوده التي بذليا.   -6
وتتـ الهراقبة هف لها تـ التخطيط لو، تحقيؽ التنفيذ الفعاؿ  فيي األداة التي تضهفعهمية الهراقبة ها بالنسبة لأ

ثـ يتـ قياس وهف  ،وضع الهعايير التي سيتـ تقييـ الهتدربيف هف خبللياتبدأ بة هف الخطوات، خبلؿ هجهوع
 ـيتهف ثـ و  الهحددة،داء الفعمي بالهعايير هقارنة األ ثـاألداء الفعمي وتحديد النتائج هف خبلؿ هتابعة العهؿ 

 الهناسبة . التصحيحيةجراءات اإل تخاذا
 :(311: 2001 )شقبوعة، ىيوىناؾ عدة أنواع هف الهراقبة و 

 .عف هعايير األداء نحراؼاالضهاف عدـ  الهراقبة التي تسبؽ التدريب وتيدؼوىي الوقائية:  الهراقبة -0
االنحرافات فيو عف الخطط  كتشاؼاهتزاهنة: تتـ في أثناء التدريب وتيدؼ إلى  أو هراقبة إجرائية -3

  .التصحيحية قبؿ أف يكتهؿ التدريبءات ، وتشخيص األسباب واتخاذ اإلجرالو ةلهوضوعاوالهعايير 
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تقويهية: تعني بدراسة التقارير السابقة وتحميؿ البيانات والهعموهات الواردة عف سير  أو عبلجية هراقبة -2
في التدريب وخروجو عف الخطط والهعايير الهوضوعة لو،  نحراؼاالالتدريب الفعمي لمكشؼ عف هواضع 
 .ودفع التدريب إلى األحسف لتصحيحية لهنع تكرار ىذه االنحرافات،وتحديد األسباب واتخاذ اإلجراءات ا

 

 تقويـ التدريب والبرامج التدريبية خامسًا:
 ـ ال،أليا  تعدأُ  ىداؼ التيتحقؽ األ يةالتدريب العهمية ساسي هف التحقؽ هف أفأتيدؼ ىذه العهمية بشكؿ 

الهواضيع ال يضهف حدوث التعمـ لدى و أو هجهوعة هف الهحاضرات أف وجود الكادر التدريبي، ذلؾ أل
باألجراء البلـز لقياس  ف تقوـأدارة الهوارد البشرية في الهنظهة إىـ هسئوليات أف هف إالهتدرب، وبالتالي ف

وكذلؾ قياس كفاءة الهتدربيف وهدى التغيير  كفاءة البراهج التدريبية وهدى نجاحة في تحقيؽ األىداؼ الهحددة
تقويهيا وتعديؿ ها يمـز لكي تحقؽ العهمية ، وهف ثـ (279: 2009 )السالـ، ـحدثو التدريب فييأالذي 

 .أىـ هراحؿ العهمية التدريبية وأكثرىا صعوبة وتعقيداً ىدافيا، وتعتبر عهمية تقويـ التدريب هف أ
 انتقاؿ أثر التدريب والتغذية الراجعة. سادسًا:

ستهر هف جانب الهتدربيف  لمهعرفة والهيارات الهكتسبة يعرؼ انتقاؿ أثر التدريب بأنو " التطبيؽ الفعاؿ واله
نيا " توفير هعموهات عف أ(، أها التغذية الراجعة الفعالة فتعرؼ عمى 132: 2006 جبراف،هف التدريب" )

هدى التقدـ الذي يتـ إحرازه في اتجاه بموغ األىداؼ الهنشودة، بحيث تساعد ىذه الهعموهات في الحكـ عمى 
وهبلءهتو، أو العهؿ وفي اكتشاؼ الجوانب التي تحتاج إلى تصحيح وتحسيف " )الضاهف  صبلحية األداء 

 (.302:  2003وآخروف، 
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 تنمية المسار الوظيفيثانيًا: 
يعتبر هصطمح تنهية الهسار الوظيفي هف الهصطمحات الحديثة في عمـ إدارة الهوارد البشرية، فقد كانت 

اضي سيمة وهيسرة، يرتقي الفرد في السمـ الوظيفي في هسار هعروؼ وهحدد الحياة الوظيفية لمفرد في اله
عهاليا أدى إلى تعقيد عهمية فيـ أالوظيفية، ولكف تضخـ الهنظهات وتطور  حتي يصؿ إلى نياية حياتو

وىناؾ عدة تعريفات ، في السمـ الوظيفي االرتقاءوسبؿ  لطبيعة هسارىـ الوظيفي وكيفية تطويره العاهميف
في الجدوؿ التالي و الوظيفي،  الهسارتنهية  ليا الباحثيف في هجاؿ إدارة وتنهية الهوارد البشرية لهصطمحتناو 

 بعض ىذه التعريفات:
 تعريفات تنمية المسار الوظيفي :(03) رقـ جدوؿ

 التعريؼ الهرجع ـ
 الديري،  .1

2011 :141 
فية التي سيشغميا و الهحطات الوظيأالتحديد الهسبؽ لموظائؼ والهستويات اإلدارية 

 بها يتفؽ هع قدراتو وخصائصو و رأسياً أ فقياً أو العاهؿ أ و الهوظؼأالهدير 
 الشخصية وطهوحاتو.

: 2008، هاىر  .2
374 

 جية هف يشغميا التي الوظائؼ وبيف جية، هف الفرد بيف وتطابؽ توافؽ إحداث
 األفراد أىداؼ تحقيؽو  اإلنتاجية، في الهنظهة أىداؼ تحقيؽ بغرض وذلؾ ،خرىأ

 ؿ.العه عف الرضا في
:  2004بكر،  بوأ  .3

374 
 هف وذلؾ الهنظهة واحتياجات الفرد وقدرات إهكانيات بيف الفعاؿ التوافؽ تحقيؽ
 الهناسبة العهؿ فرص تييئ التي التنظيهية واإلجراءات القرارات هف هجهوعة خبلؿ

 .الوظيفية الفرد حياة هدار عمى والهنظهة لمفرد  والهفيدة
: 2003ف،حس  .4

307 
 التي الهراحؿ هف هجهوعة خبلؿ هف الفرد يتقدـ خبلليا هف والتي هستهرة عهمية
 الهياـو  الهشاكؿ أو والقضايا الخصائص هفههيزة  بهجهوعة هرحمة كؿ فييا تتهيز

 الهذكورة في الجدوؿ الهراجعالهصدر: الجدوؿ هف تجهيع الباحث باالعتهاد عمى 
داء أتطوير تعهؿ عمى حدى وظائؼ تنهية الهوارد البشرية التي إنيا: أب الوظيفيويعرؼ الباحث تنهية الهسار 

بحيث تضهف الهواءهة بيف رغبات العاهميف وبيف  ورأسياً  فقياً ألمعاهميف لحركة الهتوافقة باستيدافيا ا الهؤسسة
 احتياجات الهؤسسة.
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 أىمية تنمية المسار الوظيفي
ىـ عهميات تنهية الهوارد البشرية، فيي تعود عمى أهف  عمى أنياي عهمية تنهية الهسار الوظيف ُينظر إلى

، فوجود برناهج هخطط لتنهية الهسارات الوظيفية لمعاهميف يساعد في تحقيؽ الفاعمية الهنظهة بعديد هف الفوائد
بعض  (2003:209 ،عباس) و (378: 2003 ،الهرسي) يذكرالتنظيهية في تنهية الهوارد البشرية، و 

 :يجابية التي يهكف تحقيقيا هف تنهية الهسار الوظيفي وىياإلالنتائج 
 .عمى تشخيص العاهميف هف ذوي الهواىب والعهؿ عمى الهحافظة عمييا قدرةالتحسيف  -1
 .هقابمة الطهوحات الوظيفية لؤلفرادو  ضهاف توفير الكفاءات الههيزة هستقببلً  -2
 لييا.إلموصوؿ  طط فعالةخ ىدافيـ الهستقبمية وتطويرأتشجيع العاهميف عمى تحديد  -3
 .التقميؿ هف تقادـ العهالةو  الحد هف احتياجات العاهميف -4

 أىداؼ تنمية المسار الوظيفي
ا يحقؽ هف خبلؿ ىذه ههني والهنظهة، فكؿٌ  العاهميفتعتبر عهمية تنهية الهسار الوظيفي هصمحة هشتركة بيف 

 لجدوؿ التالي:في ا ىداؼ، ويهكف تمخيص ىذه األىداؼالعهمية هجهوعة هف األ
 المسار الوظيفي تنميةأىداؼ  :(02) جدوؿ رقـ

 المنظمةأىداؼ  العامميفأىداؼ 
 شغؿ وظائؼ تتناسب هع الخمفية العمهية والعهمية. -1
 التدرج الوظيفي بها يحقؽ الذات. -2
 تنهية وهواكبة الخبرات والقدرات. -3
 اإلفادة هف فرص الترقية. -4
 الحصوؿ عمى هستوى هناسب هف األجور -5

 قاتيا.وهمح
هنية، ساسية، األإشباع الحاجات اإلنسانية )األ -6

 االجتهاعية، الهكانة والتقدير، تحقيؽ الذات(

 تييئة وتنهية العناصر الهناسبة لشغؿ الوظائؼ. -1
 ة وتعزيز القدرات التنافسية.تييئ -2
 العاهميف. ىخمؽ وتعزيز دافعية ورض -3
تقميؿ هعدؿ دوراف العهالة والتغيب وحوادث  -4

صابات العهؿ  .وا 
 تأىيؿ قيادات هؤىمة، هتكاهمة الهيارات. -5
.زيادة االنتاجية -6

(146: 2011الهصدر: )ديري،   
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 مسئولية تنمية المسار الوظيفي
لفرد نفسو والهدير ا :جيات أساسية وىي ف ثبلثتتطمب عهمية تنهية الهسار الوظيفي تظافر الجيود بي

دارة تأديتو بشكؿ هبلئـ  ييايجب عمكؿ هف ىذه الجيات عمييا دور و الهوارد البشرية في الهنظهة،  الهباشر وا 
 بو زايد،أ)و  (، 354: 2003 )ديسمر، الهسار الوظيفي عمى الشكؿ األهثؿ، وقد ذكرحتي تتـ عهمية تنهية 

 :ىذه الهسئوليات وىيهف بعض   (150: 2011 )ديري،و  (،38: 2008
 : مسئولية الفرد نفسووالً أ

 وتطمعاتو وطهوحاتو. اتوىتهاهاحدد يو  ف يقتنع بهسئوليتو عف تنهيو هساره الوظيفيأ -1
 صياغة األىداؼ ووضع الخطط الوظيفية والتصرؼ في ضوئيا. -2
 .وهالآو  ولتحقيؽ طهوحات ىاتطوير  وهعرفة كيفية هكانياتو وهياراتوالتعرؼ بواقعية عمى قدراتو وا   -3
 االعتبار االىتهاهات والطهوحات وكذلؾ القدرات والهيارات عند اختيار الهسار الوظيفي. االخذ بيعف -4
 داء وظيفتو.أالبحث عف الهعموهات الوظيفية وكذا الهوارد التي تهكنو هف  -5
 : مسئولية المدير التنفيذيثانياً 
 دعـ وتأييد خطة تنهية وتطوير الهوظفيف. -1
  .وظائفيـ هع التوافؽ هدى لمتعرؼ عمى الهرؤوسيف هبلحظة -2
 .دائيـأالفورية عف  والهشورة النصح هف خبلؿ توفير فتقديـ الدعـ لمهرؤوسي  -3
 صقؿ هيارات الفرد هف خبلؿ تكميفو بهياـ نوعيو تتناسب هع قدراتو. -4

 دارة الموارد البشرية في المنظمةإثالثا: مسئولية 
 الوظيفي. الهسار التخطيط وتنهية نظاـ وضع -1
 .دائيـ وتكويف قاعدة بيانات هحدثة عنيـأتحميؿ األفراد وتقييـ  -2
تقديـ النصح و  بيف الفرد ووظيفتو التوافؽ في اختبلالت أي هبلحظة التنفيذييف عمى الهديريف تدريب -3

 . والهشورة
 .والتخطيط لهساراتيـ بذاتيـ عمى التبصر األفراد هساعدة -4
  .التدريب والتطويرفرص  توفير -5
 والتدريب وغيرىا. الترقيةو النقؿ  هثؿ بالهسار الوظيفي  الوسائؿ الخاصة بعض ههارسة -6
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 خطوات تنمية المسار الوظيفي
 :(211-210: 2003 )عباس،بعة خطوات أساسية وىي ر أالهسار الوظيفي هف خبلؿ  تنهيةعهمية تتـ  
 .حديد القيـ والقدرات الذاتيةتو  الهينية والسموكية واالتجاىات ويقصد بيا تشخيص الهيوؿ :تقييـ الذات -1
هبلئهتيا لتنفيذ  هدىتوفير هعموهات لمعاهميف عف إهكانياتيـ وقدراتيـ و  بيا: ويقصد فحص ودراسة الواقع -2

 .خطة الهنظهة
ىدافيـ الوظيفية الهناسبة هف خبلؿ ها تـ جهعو أحديد تيقوـ العاهميف ب ة: وفي ىذه الخطو ىداؼتحديد األ -3

هف هعموهات في الخطوتيف السابقتيف، وتتـ ىذه الخطوة هف خبلؿ تحديد الوظائؼ التي يسعى الهوظؼ 
الهيارات البلزهة لكي  اكتسابعمى  العهؿا ىذه الوظائؼ، ثـ لييا، وتحديد الهيارات التي تتطمبيإ لموصوؿ

 يكوف هؤىؿ لمحصوؿ عمى ىذه الوظائؼ.
 نتظاـاالخطوة  ىذه وتتطمب ،الهينية أىدافيـ انجاز كيفية العاهميف يحدد الخطوة ىذه في:تنفيذ الخطة -4

 .وهياـ هتنوعة توهسؤوليا وظائؼ ههارسة إلى إضافة دراسية، وحمقات تدريبي برناهج في األفراد

 خصائص تنمية المسار الوظيفي
 ( ها يمي:214: 2004 بكر، أبو) كها ذكرىا الوظيفي الهسار تنهية خصائص أىـ هف
 أف وعمى الوظيفي هستقبمو يرى خبللو هف الذي الوظيفي الهسار لنفسو يرسـ أف الفرد عاتؽ عمى يقع  -1

 . لذلؾ تؤىمو التي والهيارات والقدرات بالصفات هقروًنا ذلؾ يكوف
 وتييئة وصفاتو، وهياراتو قدراتو وفؽ لمفرد الهناسبة الوظيفة إيجاد هسؤوليةالهنظهة  عاتؽ عمى يقع  -2

 .وصفات وهيارات قدرات هف ولدي ها الستثهار لو العهؿ هناخ
 التنظيهية واإلدارية الههارسات هف هجهوعة الهنظهة تهارس أف الوظيفية الهسارات تخطيط يستمـز  -3

نياء ،والنقؿ ،والترقية ،والتدريب ،العهؿ إلى واإلدخاؿ ،والتأىيؿ ،والتعييف ،االختيار االتهج في  وا 
 .الخدهة

 وصفات اتجاىات بيف التوافؽ لتحقيؽ والهنظهة الفرد هف كؿ جيود وتكاهؿ النظـ خبلؿ هف العهؿ  -4
 .وأىدافيا الهنظهة واحتياجات وتوقعاتو وقدرات



57 
 

( الهنظهة الفرد أو) الطرفيف حدأ يهثؿ ال حيث الهشتركة، والهصمحة الهتبادلة الهنفعة هبدأ وضوح -5
 لمهسار الفعاؿ خبلؿ التخطيط هف الطرفيف لكبل ذاتية وهصمحة هنفعة لوجود وذلؾ ،اآلخر عمى اً عبئ

 .الوظيفي
 ونهو وبقاء الفرد كفاءة ىو الوظيفية لمهسارات الفعاؿ لمتخطيط النيائية والهحصمة العاـ اليدؼ إف -6

 .الهشتركة الهصمحة هنطقة في بالعهؿ هنظهةال
 معوقات تنمية المسار الوظيفي

نيا لـ أال إهف وظائؼ إدارة وتنهية الهوارد البشرية،  الوظيفي وظيفة هيهة جداً  بالرغـ هف أف تنهية الهسار
 :(56: 1995 ة،م)العواه وذلؾ لعدة أسباب ىيالهطموب في كثير هف الهنظهات،  باالىتهاـتحظي 

 اء وحتىر ة الوعي بهفيـو تنهية الهسار الوظيفي لدى جهيع الجيات الهعنية هف الهوظؼ لمهدقم -1
 العميا.  إلداراتا
 نقص الهعموهات حوؿ الهسار الوظيفي في كثير هف الهنظهات. -2
 ىهية تنهية الهسار الوظيفي هف قبؿ الجيات الهعنية.أ إدراؾعدـ  -3
ات لتطوير الهسار الوظيفي سواء هف خبلؿ إجراء غمب الهنظهأعدـ رصد الهيزانيات الكافية في  -4

 لبلـز لمعاهميف لتنهية هسارىـ الوظيفي.او هف خبلؿ التدريب أوالدراسات  األبحاث
ها يشهمو هف برباؾ الهنظهة إالهسئوليف بأف تنهية الهسار الوظيفي تعني  عتقاداو الخوؼ هف التغيير،  -5

 تغييرات ضهف عهميات النقؿ والترقية.
تنفيذ وظائؼ تنهية الهوارد البشرية األخرى هثؿ تقييـ األداء والتي تعتهد عميو عهمية تنهية  النقص في -6

 الهسار الوظيفي.
رة الهوارد البشرية( عف تنهية الهسار الوظيفي عند هسئولياتيـ ادإ )الفرد، والهدراء، عدـ وقوؼ الهسئوليف -7

 الهحددة.
وعدـ وجود طهوحات واضحة لدييـ وكذلؾ ضعؼ  عدـ تحديد كثير هف العاهميف ألىدافيـ الوظيفية -8

 اىتهاهيـ بتنهية قدراتيـ.
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 تقييـ األداء: ثالثاً 
وىي عهمية أساسية لمنيوض باألداء في ىـ وظائؼ إدارة وتنهية الهوارد البشرية، أداء هف تقييـ األ تعد عهمية

 الضعؼ لنقاط العبلج خطة وليضع ،وأعهالو جيوده تقييـ هف ليتهكف دائوأ تقييـأي هنظهة، فالفرد يحتاج ل
ولبث  العاهميف بيف والهساواة العدالة لتحقيؽ داءاأل تقييـ لىإ الهنظهات تحتاج كها، لديووتعزيز نقاط القوة 

داء هف السياسات ، كها وتعتبر عهمية تقييـ األالهستقبمية الكفاءات عف ولمكشؼ يـبين والتنافس الحهاس روح
في نفس الوقت، فيي هيهة ألف هف خبلليا يتـ إجبار العاهميف لمعهؿ بجد ونشاط اإلدارية الهيهة والهعقدة 

داء جيد، وىي هعقدة ألف تقييـ أعمى تقييـ  يحصموفهاـ رؤسائيـ وبالتالي أالهنتجيف  ولكي يظيروا بهظير
: 2003)زويمؼ، الغير همهوسو نتاجيةاإل صعب قياسو لطبيعة العهؿ الذي يتسـ بطابعداء بعض العاهميف أ

الذي  االستراتيجيداء وبشكؿ هتزايد عمى أنو جزء هف النيج ُينظر لتقييـ األ ولقد أصبح هؤخراً (، 187
هصطمح عاـ  اعتبارهيتهحور حوؿ تكاهؿ أنشطة الهوارد البشرية والسياسات التجارية، كها وينظر إليو عمى 

عهؿ عمى تقييـ أداء العاهميف وتعزيزه يشهؿ هجهوعة هتنوعة هف األنشطة التي هف خبلليا تسعى الهنظهات لم
 .(Fletcher,2001:74) و تطوير قدراتيـ، وتحفيزىـ هف خبلؿ توزيع عادؿ لمهكافئات والحوافز

 :الباحثيف لتقييـ األداء، ويتناوؿ الجدوؿ التالي بعض ىذه التعريفات اتولقد تعددت تعريف
 تعريفات تقييـ األداء :(04) رقـجدوؿ 

 التعريؼ الهرجع ـ
 :2013 الكبللدة،  .1

74 
داء الفرد ونوع سموكو هقارنة هع هياـ وواجبات الوظيفة أتقرير دوري يبيف هستوى 

ف وجد وتدعيـ إالهنوطة بو، فيو يساعد الهسؤوليف عمى هعرفة جوانب الضعؼ 
 .يضاً أجوانب القوة 

: 2012الدباغ،  .2
127 

فراد ألعهاليـ التي ت األلتي يتـ بهوجبيا قياس انجازاهجهوعة العهميات الهستهرة ا
 دراؾ هنيـ، هقارنة باألىداؼ الهوضوعة ليـ.ا  تتـ بوعي و 

: 2009النداوي،  .3
193 

ف أداء الفرد أالتأكد هف  لىإنشطة الهوارد البشرية الذي ييدؼ أنشاط هيـ هف 
 لعهمو في الهنظهة كاف بشكؿ كاهؿ وناجح وفاعؿ.

4.  Mondy and 

Noe, 2005. 
 .و الفريؽ داخؿ الهؤسسةألهراجعة تقييـ أداء الفرد  ىو عبارة عف نظاـ رسهي
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5.  Herwig, 2003  ىو طريقة لهعرفة ىؿ يقـو الهتعاقديف هع الهؤسسة باألداء األهثؿ، ولتقدير ىؿ
 تتكافئ أجورىـ هع أدائيـ. 

 الهصدر: الجدوؿ هف تجهيع الباحث باالعتهاد عمى الهراجع الهذكورة في الجدوؿ
 :التالي ستنتج الباحثيومف خالؿ ما سبؽ  
داء ىي عبارة عف ف عهمية تقييـ األأنيا تتفؽ في أال إبالرغـ هف اختبلؼ التعريفات السابقة باأللفاظ  -

 .ىداؼ الهؤسسةأداء الفعمي لمعاهميف باألداء الهنشود لتحقيؽ هقارنة األ
ىداؼ أالوظيفي الذي يحقؽ  داءاألوالتي تبدأ بتحديد داء األدارة إىي جزء هف عهمية داء األعهمية تقييـ  -

الفعمي، وتنتيي بتزويد العالهيف بتغذية راجعة عف داء األقياس  هف خبلؿداء األتقييـ  الهؤسسة، ثـ
 دائيـ.أهعدالت 

بيدؼ وذلؾ  العاهميف نقاط قوة ونقاط ضعؼلوصؼ دقيؽ  ينتج عنياعهمية تقييـ األداء ىي عهمية ذكية  -
صحاب القرار في أهساعدة و القوة وهعالجة نقاط الضعؼ لدييـ،  هف خبلؿ  تعزيز نقاط تطوير أدائيـ،

عمييا في اتخاذ قرارات جوىرية هثؿ عهمية الترقية  االعتهادوثيقة قانونية يهكف  فيي القرارات تخاذا
 والتدريب والنقؿ وغيرىا هف العهميات التي تهس الهوظؼ بشكؿ هباشر.

لتقييـ األداء، وهف ثـ  يفص هؤىماشخأب أف يقـو بيا عهمية تقييـ األداء عهمية رسهية هستهرة تتطم -
 يتطمب ذلؾ تأىيؿ الهدراء عمى تقييـ األداء بشكؿ هوضوعي.

تتطمب عهمية تقييـ األداء وجود هعايير هحددة وهناسبة وشاهمة، يتـ عمى أساسيا تقييـ عادؿ لجهيع  -
 .فالهرؤوسي

 داءىداؼ تقييـ األأ
: 1997)الهسكيني، هف كؿتحقيقيا هف خبلؿ تقييـ األداء، وقد ذكر  ىداؼ التي يهكفىناؾ هجهوعة هف األ

 )درة (،324: 2011 )نوري وكوتؿ، (،129: 2012 )الدباغ، (،103: 2002 (، )السالـ وصالح،87
 :األىداؼ التالية (122: 2013 )الهحاسنة، ،(260: 2008والصباغ، 

سس العهمية في التقييـ والهوضوعية في خبلقي عف طريؽ تأكيد األهناخ هف الثقة والتعاهؿ األ خمؽ -1
 .حكاـإصدار األ

 شراؼ والتوجيو.تنهية قدرات الهديريف في هجاؿ اإلداء عمى يساعد تقييـ األ -2

 تعريفات تقييـ األداء :(14)رقـ جدوؿ تابع 
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 تقييـ األداء هصهـ لهساعدة الهدراء لمتخطيط ولتحسيف أداء هوظفييـ. -3

 نسانية بيف الهشرفيف والعاهميف . تنهية العبلقات اإليعتبر وسيمة ل -4

 .دائيـ دائهاً أفي العهؿ، فتقييـ األداء يجعميـ تحت الهسائمة عف  لبلجتيادعاهميف دفع ال -5
 تحقيؽ الرضى الوظيفي وتحسيف هناخ الدافعية. -6
 يعتبر وسيمة إلصدار الرأي أو الحكـ عمى كيفية أداء أي نشاط هعيف. -7

 بالهنظهة. ةالوظيفي اتتخطيط الهسار  و في تحديد االحتياجات التدريبية يساعد -8

 .تحديد الترقيات والهكافآتو  الهدراء في صنع واتخاذ القرارات ساعدي -9

 في تطوير األداء الكمي لمهؤسسة. يساعد -11

 تعطي هؤشرات تنبؤ لعهميات االختيار والتعييف في الهنظهة. -11

 خطوات تقييـ األداء
يط الجيد هف قبؿ لمهنظهات، يتطمب تنفيذىا عمى أىهيتيا التخط تعتبر عهمية تقييـ األداء عهمية هيهة جداً 

خطوات الهتتالية لموصوؿ لموضع تباع هجهوعة هف الإيـ وهف ثـ فبل بد هف يعمى عهمية التق الهشرفيف
 هثؿ في ىذه العهمية، وخطوات التقييـ تتمخص في التالي:األ
األعهاؿ الهطموب تنفيذىا هف حيث سياسات  وتحديد وىي عهمية دراسة تحديد العمؿ المطموب: -0

 .(298: 2008 )هاىر، جبات والهسئولياتاو ال والتعرؼ نفيذ،التجراءات ا  و 
داء، فقبؿ البدء في عهمية ىـ خطوات تقييـ األأوتعتبر ىذه الخطوة هف تحديد معايير تقييـ األداء:  -3

ف تكوف ىذه أالتقييـ البد هف تحديد الهعايير والتي تشير إلى هستوى األداء الهرغوب بو، ويجب 
كوف عميو األداء يف أتكوف هقاييس حقيقة لؤلداء الفعمي هقارنة بها يجب  حتي تفاؽاالهعايير هحؿ 
 (.330-329: 2011 )نوري وكورتؿ،

، األداءىناؾ عدة هصادر لجهع البيانات والهعموهات البلزهة لعهمية تقييـ تحديد مصادر جمع البيانات:  -2
 ساسية لجهعأ ة هصادرربعأوتحديد ىذه الهصادر بدقة يساعد في نجاح عهمية التقييـ، وىناؾ 

 (104: 2000 ،شاويش) الذاتي ، التقييـفالهرؤوسي النظراء في العهؿ، الهعموهات وىي: الرئيس الهباشر،
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 في عهمية تقييـ األداء، تختمؼ باختبلؼساليب وطرؽ تتبع أىناؾ عدة تحديد أساليب تقييـ األداء:  -4
 .طبيعة الهنظهة

داء الهوظفيف، والتي تختمؼ الهؤسسات هف حيث أنفيذ عهمية قياس وفي ىذه الخطوة يتـ تتنفيذ التقييـ:  -5
خرى في نصؼ العاـ، وذلؾ حسب فمسفة الهؤسسة أو  هدة وفترة تقييهيا، فبعض الهؤسسات تنفذىا سنوياً 

 .(190: 2007 )الهغربي، ىداؼ التقييـ وتكمفتوأو 
دائو، وىذا لف أعهؿ الهوظؼ وتعزيز ف يتـ تطوير أف الثهرة الحقيقة هف التقييـ ىو إ التغذية الراجعة: -6

 ال هف خبلؿ التغذية الراجعة والتي تغذي الهوظؼ بنقاط الضعؼ ونقاط القوة لديو.إيتـ 
وفي ىذه الخطوة يفتح باب التظمـ لمعاهميف ويتـ االستهاع لشكواىـ ودراستيا هف قبؿ إجراء التظمـ:  -7

 العميا.اإلدارة 
 تقييـ األداء ساليبأ

داء عادؿ وشفاؼ ألى وجود تقييـ إىـ الوسائؿ التي تؤدي داء هف أقياس األلهتبع في سموب ااألعتبر ي
داء باإلجراءات التنفيذية الهباشرة لعهمية التقييـ، أي ويقصد بأساليب تقييـ األ يبنى عمى هعايير واضحة،
عبر عف هستوى و درجة تأو ترتيب أداء العاهميف بحيث يتـ الحصوؿ عمى هوقع أتمؾ التي تستخدـ لتقييـ 

لتعدد الجوانب  هداخؿ تقييـ األداء نظراً  تتعددقد و  (،134: 2013)الهحاسنة، داء العاهؿ في الهؤسسةأ
في  تؤخذربعة جوانب هيهة يجب أف أ (Grote, 2002: 51التي ترغب الهنظهة في قياسيا، ويحدد )

 الوقت.و  والتكمفة، ،جودة االنتاج، وكهية االنتاج عند عهمية تقييـ األداء وىي: االعتبار
أداء العاهميف يهكف ساليب هختمفة لتقييـ أوجود  لىإدارة الهوارد البشرية إحاث في بتشير الدراسات واألو 

ساليب الهتبعة في تقييـ ىـ األأالجدوؿ التالي يمخص و ساليب حديثة، أساليب تقميدية و أ لىإتصنيفيا 
  :داءاأل
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 اءدساليب تقييـ األأ :(05) رقـ جدوؿ
 ساليب الحديثةاأل ساليب التقميديةاأل

 سموب التدرج البياني.أ -1
 الترتيب.أسموب  -2

 الترتيب البسيط.- أ
 الهقارنة الثنائية.- ب

 طريقة قوائـ الهراجعة. -3
 

 التوزيع اإلجباري.أسموب  -1
 االختيار اإلجباري.أسموب  -2
 األحداث الحرجة.أسموب  -3
 التقرير الهكتوب.أسموب  -4
 طريقة قوائـ الهراجعة. -5
 باألىداؼ.اإلدارة  أسموب -6
 داء.دارة الجودة الشاهمة في تقييـ األإطريقة  -7

 (.155-135: 2013الهصدر: )الهحاسنة، 

 داءالصعوبات والمشاكؿ التي تواجو تقييـ األ
 كورتؿ، )نوري و داء يمكف تمخيصيا في التاليىناؾ مجموعة مف الصعوبات تواجو عممية تقييـ األ

 :(92 :2013 )الكبللدة، ،(341: 2011
 التحيز هف جانب الهقيـ لمعواهؿ التي يفضميا. -1
 و التشدد في عهمية التقييـ.أالتساىؿ  -2
 فراد حسب تقديراتيـ السابقة.تقييـ األ -3
 .ىهاؿ سموكيـ في باقي فترة التقييـخيرة قبؿ عهمية التقييـ وا  فراد في الفترة األالتأثر بسموؾ األ -4
 .رادفحد األأو ضد أالتحيز الشخصي هف الهقيـ هع  -5
و جهيعيـ أجهيع العاهميف بدرجات عالية  ـعف الحقيقة كأف يقـو الهقيـ بتقيي بعيداً  ـلمتقيي االتجاه -6

 . بدرجات هنخفضة دوف النظر لؤلداء
 
 
 



63 
 

 المبحث الثالث

 تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية وتنمية الموارد البشرية 
 

 أواًل: المقدمة

 دارة اإللكترونيةاإلثانيًا: ميارات الموارد البشرية في عصر 

 ثالثًا: عوامؿ نجاح الموارد البشرية في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

 رابعًا: معوقات نجاح الموارد البشرية في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
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 أواًل: المقدمة
د العاهميف بهيارات تمعب تنهية الهوارد البشرية دورًا هيهًا في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، وذلؾ هف خبلؿ تزوي

داء الوظائؼ الجديدة التي تفرضيا تطبيقات اإلدارة اإللكترونية، فتطبيؽ اإلدارة أوهعارؼ تهكنيـ هف 
اإللكترونية يعتهد بشكؿ أساسي عمى وسائؿ االتصاالت وتكنولوجيا الهعموهات والتي تتصؼ بدورىا بالتغيير 

بشكؿ هستهر عمى تييئة العاهميف عمى التعاهؿ هع ىذه  السريع والهتبلحؽ، األهر الذي يتطمب ضرورة العهؿ
الهتغيرات، وىنا تبرز أىهية تنهية الهوارد البشرية في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، فاألعهاؿ التقميدية التي تقوـ 

ولذلؾ بيا إدارات الهوارد البشرية في الهؤسسات الهختمفة ال تمبي الحاجة في التعاهؿ هع اإلدارة اإللكترونية، 
التغيير في الهيارات  الستيعابفبل بد هف وجود خطط تدريبية هرنو قابمة لمتعديؿ والتطوير هع الوقت 

التي أفرزىا التقدـ العمهي والتقني )بف طالب، والهعارؼ الهتقادهة الناتجة عف التطورات السريعة والهتبلحقة 
2010 :43.) 

 ة اإللكترونية:اإلدار عصر ميارات الموارد البشرية في ثانيًا: 
عف الهيارات التي  واالتصاالتتختمؼ الهيارات الهطموب توافرىا في الهوارد البشرية في عصر الهعموهات 

هيارات  توفر يهكف أف تكوف هفيدة في عصور سابقة لعصر الهعموهات، فالتعاهؿ هع الهعموهات يحتاج
)بف  (،49: 2007، )الرشيد،(149-145: 2002)زيتوف،  هف كؿ هعينة في الكادر البشري، ويذكر

لكي التي يجب أف تتوافر في الهوارد البشرية  األساسية هجهوعة هف الهيارات (46-43: 2010طالب، 
 عصر الهعرفة والهعموهات، وىذه الهيارات ىي: تستطيع التعاهؿ هع

عمى حيث يجب عمى األفراد العاهميف أف يكونوا قادريف عمى التعرؼ  :الناقد والفعاؿ التفكير -1
الهشكبلت واستخداـ األدوات الهتاحة لمبحث والتحميؿ ووضع الحموؿ وتطبيقيا، وتقييـ النتائج وتطوير 

 هع الهتغيرات الهستهرة. الحموؿ
: يعتبر اإلبداع ىو الحؿ الوحيد لمتهيز في عصرنا الحالي،  ففي عصر الهعرفة والهعموهات اإلبداع -2

نتاج هنتجات جديدة، وخمؽ يجب أف تساعدنا هياراتنا لموصوؿ لحموؿ جد يدة لمهشكبلت القديهة، وا 
 طرؽ جديدة لبلتصاؿ وتناقؿ األفكار.

: لقد فرضت التقنيات الهتقدهة التعاوف في جهيع الهجاالت، فأصبح النهوذج الهعتهد اآلف التعاوف -3
 عهؿ هتكاهؿ يستطيع كؿ فرد فيو أف ؽىو تشكيؿ فريفي جهيع الهجاالت في إدارة القوى العاهمة 
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في تفعيؿ ىذا النهط هف  الهعموهات تكنولوجيايبدع بها لديو هف قدرات وهيارات، ولقد ساعدت 
العهؿ، حيث ساعدت الشبكات الهعموهاتية والبراهج اإللكترونية عمى سيولو تناقؿ وتراسؿ الهعموهات 

 واألفكار.
يعترؼ بالحدود حيث أصبحت اإلدارة اليـو تعهؿ في عالـ هتفتح ال  فيـ التدخالت الثقافية: -4

، ولكي يستطيع األفرا  دالجغرافية والهكانية، فالتنوع البشري أصبح أحد أىـ خصائص تنظيهات اليـو
االختبلؼ الهعرفي والثقافي والسياسي، البد ليـ هف هعرفة االختبلفات  حاجز العاهموف عبور

تهعات هميئة بالثقافات والتداخبلت الهوجودة بيف كؿ الهتغيرات لكي يؤدوا عهميـ بشكؿ ناجح في هج
 الهتداخمة واقتصاد عالهي هنفتح وهتناهي.

فإتقاف االتصاالت يحتاج العاهموف اليوـ لهيارات هتهيزة في العرض واالتصاؿ،  :االتصاؿالعرض و  -5
الفعالة في جهيع الهجاالت وهع هختمؼ األشخاص والهؤسسات أصبح ضرورة في عصر الهعرفة 

ف في يلفعالة ليا هفعوؿ في توصيؿ الرسالة وخصوصا أف العاهم، فطريقة االتصاؿ اتوالهعموها
 شخاص والهؤسسات. صناؼ هختمفة هف األأاإلدارة اإللكترونية سيتعاهموف هع 

، هستغميف ها أصبح هف الضرورة أف يعهؿ األفراد عمى تطوير هياراتيـ ذاتياً االعتماد عمى النفس:  -6
 .شبكة اإلنترنت هف تسييبلت في ىذا الهجاؿ تقدهو تكنولوجيا الهعموهات ووسائميا وخصوصا

حيث يحتاج كؿ فرد في عصر الهعموهات هف الهعرفة  التعامؿ مع تقنيات تكنولوجيا المعمومات: -7
اإللكترونية، والتعرؼ عمى الهستويات العالية هف الطبلقة  دواتالجيدة الستخداـ الهعدات واأل

 والرقهية. اإللكترونية
: 2011)خمفاوي،  الهطموب هف األفراد هعرفة الحد األدنى هنيا ىي التقنية اتوىناؾ هجهوعة هف الهيار 

 :(45: 2010، )بف طالب، (15
 الحاسبات وهواصفاتيا األساسية وطرؽ تشغيميا. -
 التفاعؿ هع شبكات الحاسوب. -
 التفاعؿ هع الشبكة العالهية اإلنترنت. -
 استعهاؿ البريد اإللكتروني. -

 



66 
 

 لبرهجيات والصفحات الهجدولة.استخداـ هعالجات النصوص وا -
 فيـ السياسات واإلجراءات األساسية لؤلهاف والسرية. -

ف تتوفر في الهوارد البشرية لتكوف هؤىمة أهجهوعة هف الخصائص التي يجب  (2008 )عموطي،ويضيؼ 
 :لكترونية وىياإلاإلدارة لتطبيؽ 

 اـ.هعرفة قابمة لبلستخد لىإالقدرة عمى التقاط الهعموهات وتحويميا  -
 الهيارات البلزهة لذلؾ. هتبلؾاو القدرة عمى التكيؼ والتعمـ بسرعة،  -
 تقاف التعاهؿ هع تقنية الهعموهات والتقنية الهعتهدة عمى الحاسب وتطبيقاتيا في هجاؿ العهؿ.إ -
 القدرة عمى التعاوف والعهؿ ضهف فريؽ، واتقاف هيارات االتصاؿ المفظية والكتابية واالفتراضية. -
 ات إضافية ههيزة تختمؼ عف الهيارات التقميدية في األعهاؿ الروتينية.اهتبلؾ هيار  -
 كثر هف لغة حتي يهكف العهؿ في بيئة عهؿ عالهية.أتقاف إ -
دارة العهؿ، سواء كاف ذلؾ في بيئات عهؿ إالعهؿ خارج حدود الزهاف والهكاف، والقدرة عمى تقاف إ -

 و بيئات افتراضية.أتقميدية 
الهؤسسات والييئات، فمـ  وأفراد جات والرغبات الفريدة الخاصة بالهستيمكيف واألالقدرة عمى تحديد الحا -

 .تعد الهنتجات ذات الهواصفات الهعيارية الهوحدة تناسب الجهيع
 

 عوامؿ نجاح الموارد البشرية في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةثالثًا: 
البشرية في الهنظهة والتي تؤدي بشكؿ  يجب توافرىا في هنظوهة الهواردىناؾ هجهوعة هف العواهؿ التي 

 (:49: 2007تطبيقات اإلدارة اإللكترونية وىي )الرشيد، لنجاح الهوارد البشرية في التعاهؿ هع  هباشر
 العهؿ ضهف رؤية استراتيجية واضحة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية. -
باإليجاب عمى تطبيؽ وجود سياسات وههارسات وبراهج خاصة بالهنظهة والهوارد البشرية سينعكس  -

  اإلدارة اإللكترونية.
وتطويره وتدريبو وتحفيزه، ووضع استراتيجيات  باختيارهاالىتهاـ بالعنصر البشري هف حيث االىتهاـ  -

 واضحة لمهوارد البشرية توضح آلية تعاهميا هع اإلدارة اإللكترونية.
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عند تطبيؽ السياسات والبراهج  تحقيؽ التوازف بيف حاجات العاهميف وأىداؼ واستراتيجيات الهنظهة -
جراءات العهؿ الخاصة باإلدارة اإللكترونية.  وا 

 توفير بيئة عهؿ تعهؿ عمى تنهية وتطوير العاهميف واالستفادة هف هياراتيـ وهعرفتيـ وقدرتيـ. -
 

 معوقات نجاح الموارد البشرية في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةرابعًا: 
تحد هف فاعمية الهوارد البشرية في تطبيؽ نظاـ اإلدارة اإللكترونية وقد  هؿ التي قدواىناؾ هجهوعو هف الع

تؤثر في نظـ الهعموهات واإلدارة اإللكترونية وىي  التي عواهؿهجهوعة هف ال  (Walker, 1980حدد )
 (: 351-350: 2002)الهغربي، 

 أىداؼ النظاـ بدقو.عدـ تحديد   -1
 رية في بناء وتصهيـ النظاـ.عدـ الهشاركة الفعالة إلدارة الهوارد البش -2
 ضعؼ االرتباط بيف النظـ الفرعية لمنظاـ. -3
 وجود تعقيدات وعبلقات هتشابكة في النظاـ. -4
 عدـ وجود التأييد والدعـ الفني الكافي هف اإلدارة العميا. -5
 االعتهاد عمى المجاف لتصهيـ النظاـ وهتابعتو. -6
 يا وتشغيميا.استخداـ تكنولوجيا هعقده، يصعب عمى العاهميف استخداه -7
 التياوف في عهمية الرقابة قبؿ وبعد وأثناء بناء وتصهيـ النظاـ. -8
 هقاوهة العاهميف لتطبيؽ نظاـ اإلدارة اإللكترونية. -9

 عدـ دراسة تكمفة البراهج الهساعدة الهستخدهة بدقة وعناية. -10
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 المقدمة أواًل:
في  بغزة سكافشغاؿ العاهة واإلفي وزارة األالعاهمة ذه الدراسة ىو دور تنهية الهوارد البشرية لكوف هوضوع ى

واإلسكاف العاهة األشغاؿ لكترونية، فسوؼ يتـ تخصيص ىذه الهبحث لمحديث عف وزارة دارة اإلتطبيؽ اإل
الوزارة  وسيتـ الحديث عف، واإلسكافاألشغاؿ ت حدى هؤسسات السطمة الفمسطينية والهسئولة عف عهمياإبغزة 

لكترونية في دارة اإلواقع اإلو اري لموزارة، دالييكؿ التنظيهي واإل وكذلؾىدافيا وهياهيا، أهف حيث نشأتيا و 
وكذلؾ واقع تنهية الهوارد البشرية في الوزارة وتطمعات  ،الوزارة هف حيث توافر هتطمباتيا والنظرة الهستقبمية ليا

 ارة في ىذه الهجاؿ.الوز 
، لذلؾ فقد بغزة فالهصادر الهكتوبة حوؿ وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكافي قمة لى أف ىناؾ إ ويشير الباحث
لمحصوؿ عمى  هع بعض الهسئوليف في الوزارة الهقاببلت ضإجراء بعىذا الهبحث عمى في كتابة  تـ االعتهاد
 . هجاالت الدراسةفي  هعموهات

 ارة األشغاؿ العامة واإلسكافتعريؼ وز ثانيًا: 
شغاؿ العاهة ، كانت وزارة األ1994راضي الفمسطينية في عاـ هنذ تسمـ السمطة الفمسطينية لهياهيا في األ

سكاف ىها الركيزتيف التي ترتكز عمييـ السمطة الوطنية الفمسطينية لتنفيذ وهتابعة الهياـ الهتعمقة ووزارة اإل
قطاع الطرؽ والبنية  شغاؿ تشرؼ عمىالهياـ بينيها فكانت وزارة األسكاف، حيث توزعت باألشغاؿ واإل

وقد أصبحت وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف تحهؿ ، قطاع الهبانيعمى  تشرؼفسكاف ها وزارة اإلأ، األساسية
أثر دهج وزارة اإلسكاف هع وزارة األشغاؿ العاهة، وهنذ ذلؾ التاري   2002ىذا الهسهى هنذ يونيو عاـ 

      وتهثمت رسالتيا  سكاف،شغاؿ العاهة واإلحت الوزارة بييكميا التنظيهي الجديد تشرؼ عمى قطاعي األصبأ
)الييكؿ  السعي لتحقيؽ التنهية العهرانية الهستداهة في قطاع اإلسكاف والبنية األساسية في فمسػطيف""  في

 (.2004، سكافشغاؿ العاهة واإلالتنظيهي لوزارة األ

 لوزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف اؼ العامةاألىدثالثًا: 
)الييكؿ  وقد وضعت الوزارة أهاهيا هنذ تأسيسيا جهمة هف األىداؼ والغايات يهكف تفصيميا كها يمي

 :(2004، سكافشغاؿ العاهة واإلالتنظيهي لوزارة األ
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التي  جتهاعيةاالو تحقيؽ الزيادة الكهية والنوعية هف الوحدات السكنية التي توفر الشروط الصحية  -1
 تحتاجيا األسر الفمسطينية.

 .التطوير والصيانة الدائهة لمبنية األساسية لمهرافؽ والهباني الحكوهية وعناصر البنية التحتية -2
 الهساىهة في تنهية وتطوير صناعة وتكنولوجيا البناء واإلنشاءات في فمسطيف. -3
 ص هف التجهعات السكنية العشوائية.واالرتقاء بالبيئة السكنية في الحضر والريؼ والتخم التطوير -4
 تفعيؿ دور قطاع البناء في االقتصاد الوطني وهشاركتو في حؿ هشاكؿ البطالة وتوفير فرص عهؿ. -5

 مياـ وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف
 :(2004، سكافشغاؿ العاهة واإل)الييكؿ التنظيهي لوزارة األ يقع عمى عاتؽ الوزارة الهياـ والهسؤوليات التالية

 تدهيرًا كميًا. لهدهرةاعادة بناء ا  ، و الصييونية جتياحاتاالالناتجة عف  الهبانيضرار في األ صبلحا  و  حصر -1
 هشاريع ونشاطات الوزارة الهختمفة.الهستهر لالخاصة بالتطوير  القياـ بالبحوث والدراسات العمهية -2
ىداؼ االستراتيجية الوطنية األإعداد الخطط والسياسات والبراهج والهشاريع العهمية التي تخدـ تحقيؽ  -3

 لئلسكاف والتنهية الحضرية والعهرانية في الهدف والريؼ .
الخاصة بالتخطيط الحضري والتصهيـ الهعهاري  والقوانيف والتشريعات العهرانيةإعداد وتحديث النظـ  -4

  االقتصادي والسياسي واالجتهاعي واإلنشائي لئلسكاف والبنية التحتية بها يتفؽ هع الواقع
 .وضع البراهج الخاصة بتطوير وتنظيـ قطاع الهقاوالت وتطوير األنظهة الخاصة بالهقاوليف  -5
دارة براهج التأىيؿ والتدريب لمهيندسيف والهينييف داخؿ وخارج الوزارة  -6  .إعداد وا 
 وضع القوانيف والتشريعات الوطنية ذات الصمة.و الهشاركة في إعداد الخطة الوطنية لمتنهية الشاهمة  -7

 سكافشغاؿ العامة واإلالواقع االداري والتنظيمي في وزارة األبعًا: را
 :(3114، سكافشغاؿ العامة واإلنظيمي لوزارة األ)الييكؿ التتشكيمة الوظائؼ : والً أ

  :يتكوف الييكؿ التنظيهي لموزارة هف الوظائؼ التالية
هػدير عػاـ فػي ، لهساعد لمشؤوف الفنيةالوكيؿ ا، والتطويرالوكيؿ الهساعد لشؤوف التخطيط ، الوكيؿ، الوزير
رئػيس  ، رئيس قسـ، هدير هكتب الوزارة في الهحافظة، هدير دائرة، هستشاروف ولجاف االختصاص، الوزارة
 .وظائؼ أخرى ، شعبة
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 المستويات اإلدارية:ثانيًا: 
 حسب الموقع الجغرافي:  -0

 :لىإرافي لمهوقع الجغ ستناداً ادارية بالوزارة ويهكف تقسيـ الهستويات اإل
في  سكافاإلو  شغاؿاألعهاؿ أسكاف والتي تشرؼ عمى شغاؿ العاهة واإل: ويتهثؿ بوزارة األوؿالمستوى األ 

 نحاء قطاع غزة.أجهيع 
في هحافظات قطاع غزة والتي تشرؼ  بغزة سكافشغاؿ العاهة واإل: ويتهثؿ بهديريات وزارة األالمستوى الثاني

)هحافظة الشهاؿ، هحافظة غزة، هحافظة  لىإحافظات وتنقسـ في اله سكافاإلو  شغاؿاألعهاؿ أعمى 
 .الوسطى، هحافظة خانيونس، هحافظة رفح(

 حسب التصنيؼ الييكمي:  -3
 العميا: وتشمؿ كؿ مف  اإلدارة - أ

في السمطة الفمسطينية فيها يختص األعمى ، ويهثؿ الهستوى التنفيذي : ىو الرئيس األعمى لموزارة الوزير -0
دائػرة هكتػب  ويرتبط بهكتب الوزير حسػب الييكػؿ التنفيػذي لمػوزارة كػؿ هػف : سكاف،شغاؿ واإلبقطاعي األ

دارة العطػػػاءات إالػػػوزير، الهستشػػػاروف،  المجػػػاف الوزاريػػػة الهتخصصػػػة والطارئػػػة، دائػػػرة الرقابػػػة الداخميػػػة، 
 الهركزية، دائرة التعاوف العربي والدولي، دائرة العبلقات العاهة واإلعبلـ.

ويهػػارس اإلشػػراؼ الهباشػػر عمػػى اإلدارات العاهػػة العميػػا، اإلدارة ثػػؿ الهسػػتوى الثػػاني فػػي يه: وكيػػؿ الػػوزارة -3
والوحػػدات التنظيهيػػة الهرتبطػػة بػػو وينسػػؽ أعهاليػػا، ويػػرتبط بػػو حسػػب الييكػػؿ التنفيػػذي لمػػوزارة كػػؿ هػػف: 

ة إعػػداد الوثػػائؽ الػػوكبلء الهسػػاعدوف، الػػدائرة القانونيػػة، دائػػرة التكػػاليؼ والتقػػديرات، دائػػرة الحاسػػػوب، دائػػر 
وعطاءات الوزارة، هنسػؽ شػؤوف الهحافظػات: وىػو عبػارة عػف حمقػة وصػؿ بػيف إدارات ودوائػر الػوزارة هػع 

 هكاتب الوزارة في الهحافظات.
، الوكيؿ الهساعد لمشؤوف الفنية، والوكيؿ الهساعد لشػؤوف التخطػيط اثنافوعددىـ الوكالء المساعدوف:  -2

تجػاه وكيػؿ الػوزارة ويعهػؿ تحػت    عف هجػاؿ عهػؿ هحػدد فػي الػوزارةهسؤوالً  كؿ هنيها والتطوير، ويكوف
 إشرافو.  
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 اإلدارة الوسطى: - ب
وتتولى  (،4) رقـدارات عاهة يوضحيا شكؿ إ (9) الوسطى بالوزارة باإلدارات العاهة وعددىااإلدارة تتهثؿ 
خطط تنفيذية، وتحديد  ىلإالعميا اإلدارة دارات هسئولية تحويؿ السياسات العاهة الصادرة عف اإل ىذه

قساـ وهديريات االجراءات والجداوؿ الزهنية البلزهة لمتنفيذ العهمي ليذه الخطط وذلؾ بالتعاوف هع الدوائر واأل
 .الوزارة في الهحافظات

اإلدارة قسػاـ والشػعب وهػديريات الػوزارة بالهحافظػات، و تتػولى ىػذه وتتهثػؿ بالػدوائر واأل اإلدارة التنفيذية: - ت
  .لؤلىداؼ الهعدة هسبقاً  تعميهات وتنفيذ اإلجراءات لمخروج بالعهؿ الهطموب تحقيقاً تطبيؽ ال

 سكافشغاؿ العامة واإللكترونية في وزارة األاإل اإلدارة واقع خامسًا: 
هع زيادة  وخصوصاً  بغزة سكاففي وزارة األشغاؿ العاهة واإل ساسياً أ لكترونية هطمباً اإلاإلدارة يعد تطبيؽ 

ف تبنى الحكوهة الفمسطينية لتطبيؽ أراضي الفمسطينية، كها نيات الهساعدة عمى ذلؾ في األالتق انتشار
الهقدهة لمجهيور هف  خدهاتياو دارية اإل ياهالأعلكترونية يدفع الوزارة لمعهؿ بكؿ قوة عمى تحويؿ الحكوهة اإل

، وقد شيدت ئلدارة االلكترونيةلى التطبيؽ الشاهؿ لإلكتروني الهأهوؿ لموصوؿ الشكؿ اإل لىإالشكؿ التقميدي 
الوزارة هؤخرًا تطبيؽ بعض الخدهات إلكترونيًا هف خبلؿ التسجيؿ اإللكتروني لبلنتفاع هف هشاريع اإلسكاف، 

 .(2013 )سرحاف، إلكترونياً  تقدـ وتسعى الوزارة لتطوير جهيع خدهاتيا لتصبح
الهتطمبات البشرية، و دارية، ي الهتطمبات اإلساسية وىأعمى توافر عدة هتطمبات اإللكترونية اإلدارة تعتهد 

وىنا  ،سابقاً شارة ليذه الهتطمبات الهتطمبات التقنية، وقد تهت اإلو ، الهتطمبات الهاليةو هنية، الهتطمبات األو 
لهدى استعداد الوزارة لتطبيؽ  اً والذي يعطي هؤشر  هدى توافرىاهف حيث سوؼ نحاوؿ تطبيقيا عمى الوزارة 

 .ونيةاإلدارة اإللكتر 
شغاؿ العاهة في وزارة األاإللكترونية اإلدارة ف ىناؾ توجو لتطبيؽ أنكار إ: ال يهكف داريةالمتطمبات اإل :والً أ

لكف ينقصيا الرؤية الهستقبمية والخطط االستراتيجية لتنفيذىا، ففي الوزارة ال يوجد خطة و ، بغزة سكافواإل
ف ىناؾ أال إعد في بداية كؿ عاـ، التي تُ  التنفيذيةلخطة استراتيجية واضحة، ويتـ االعتهاد في العهؿ عمى ا

 ( وقد تـ تشكيؿ لجنة لمقياـ بذلؾ2015-2013عواـ )إلعداد خطة استراتيجية تقود الوزارة في األ توجو
ف الوزارة هتجيو نحو تطبيؽ أ لىإيجابية عدة تشير إف ىناؾ عواهؿ أ، ونستطيع القوؿ (2013 )اليندي،

وهتفيهة ذلؾ وتحاوؿ حسب اإللكترونية اإلدارة دارية هؤهنة بأىهية إ، فيناؾ قيادات يةاإللكتروندارة اإل
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ف الظروؼ السياسة واالقتصادية ىي هف تجعؿ لدى ىذه القيادات أال إ هكانيات الهتاحة توفير هتطمباتيا،اإل
 .(2013 )سرحاف، نحوىاالهتاحة هكانيات خرى توجو اإلأوليات أ

غمب أكفاءات بشرية هشيود ليا، ف بغزة سكافشغاؿ العاهة واإل: تتوفر في وزارة األشريةالمتطمبات الب: ثانياً 
اإلدارة ىـ هعوقات تطبيؽ أف هف أال إولى في هسابقات التوظيؼ، صحاب الهراكز األأهوظفييا كانوا هف 

 فأكها ، إللكترونيةااإلدارة  لكترونية ىو قمة عدد الهوظفيف العاهميف، وقمة التدريب الفعاؿ عمى هتطمباتاإل
وجود كادر قوي وهناسب هف حيث الكـ والكيؼ لتطوير  اإللكترونيةدارة لتطبيؽ اإل ىـ الهتطمبات البشريةأهف 

ف ىذه الفئة هف الكوادر البشرية تهثميا أحيث  في الوزارة، البرهجيات وشبكات الحاسوب وىو غير هتوفر حالياً 
(، ولكنيا غير عاهمة بكاهؿ 5) رقـتتكوف حسب الشكؿ  وىي حسب الييكؿ الهعتهد ،دائرة الحاسوب

الكفاءات الهناسبة لئليفاء بهتطمبات  استقطابف ىذه الدائرة تحتاج لمتطوير هف خبلؿ إىيكميتيا، وبالتالي ف
 . اإللكترونيةاإلدارة تطبيؽ 

ات الحكوهية التي تعهؿ حدى الهؤسسإ بغزة سكافشغاؿ العاهة واإل: تعتبر وزارة األالمتطمبات األمنية :ثالثاً 
هف الهعموهات الحكوهية، ولكف حاؿ الوزارة حاؿ جهيع الهؤسسات الفمسطينية التي ينقصيا أوفؽ سياسة 
التقميدية اإلدارة في الهعاهبلت واالستغناء عف اإللكترونية اإلدارة هنية البلزهة لكي يتـ اعتهاد الهتطمبات األ

ىهية الهتطمبات أ، وهف ىنا تكهف لكترونياً إهتوفرة ع الهعموهات ستكوف ف جهيأوالهستندات الورقية والتي تعني 
ف ىناؾ نقص في توافر ىذه أنجد  في غزة سكافشغاؿ العاهة واإلذا تحدثنا عف وزارة األا  ، و األهنية

عند هوظفييا، وعدـ توفر الهعدات التقنية األهنية الهتطمبات، هف ناحية الهوقع الجغرافي لموزارة والثقافة 
 عدـ وجود القوانيف والتشريعات البلزهة والتي تعالج القرصنة. إلىالبلزهة لحهاية الهعموهات، باإلضافة 

، فبدونيا اإللكترونيةاإلدارة تعتبر الهتطمبات التقنية عصب الهتطمبات البلزهة لتطبيؽ : المتطمبات التقنية: رابعاً 
  (Hardware) الهتطمبات التقنية الهادية إلىت التقنية الهتطمباوتنقسـ خرى، ال فائدة هف توفر الهتطمبات األ

، والهتطمبات الحاسوب واالتصاالت خراج البيانات، وشبكاتإجيزة أالبيانات، و  دخاؿإجيزة أجيزة حاسوب وأهثؿ 
ها أو برهجيات الويب، أ( هثؿ قواعد البيانات والبرهجيات سواء برهجيات هكتبية Software) التقنية الناعهة

خيرة توفر عدد ال بأس شيدت الوزارة في الفترة األ لمهتطمبات التقنية الهادية وهدى توافرىا في الوزارة فقد بةبالنس
     شبكة حاسوب داخمية توفر تخراج البيانات، وكذلؾ إجيزة أو ، دخاؿ البياناتأجيزة إجيزة الحاسوب، و أبو هف 
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التقنية الناعهة فيناؾ عدد هف البرهجيات الهعهوؿ بيا في ها بالنسبة لمهتطمبات أ شبكة اتصاالت بيف الهوظفيف،و 
لكترونية، وكذلؾ ىناؾ هوقع ويب لموزارة عمى الشبكة ف تكوف نواة لبداية التطبيؽ الشاهؿ لئلدارة اإلأالوزارة يهكف 

ات خبار الوزارة وكذلؾ تقديـ بعض الخدهأالعالهية لئلنترنت يستخدـ في التواصؿ هع الجهيور هف خبلؿ نشر 
 (.2013 )سرحاف، لكترونياً إ

بدوف دعـ فخرى، لتوافر الهتطمبات األ اً ساسيأ عاهبلً  ليةاالهتطمبات اله : وتعتبرالمتطمبات المالية: خامساً 
خرى، وتسعى الوزارة جاىدة لتوفير ىذه الهتطمبات وفؽ فر الهتطمبات األاتو  تكوف ىناؾ صعوبة فيهالي 

برناهج الستكهاؿ  التنفيذيةدرجت الوزارة ضهف خطتيا ألراىف، وقد ولويات وحسب الوضع االقتصادي ااأل
 ،سكافشغاؿ العاهة واإللوزارة األالتنفيذية )الخطة  ($300000عهمية الحوسبة بهيزانية هقترحة قدرىا )

2013.) 

 نظرة مستقبمية:
 هف هختمفة جاالتبه تختص وبرهجيات بيانات قواعد قدراتيا هف خبلؿ إعداد بناء و تسعى الوزارة لتطوير

الوزارة  وفعالية كفاءة وزيادة العهؿ لتطوير  الضرورية واألنظهة البراهج هف عدد إدخاؿ كذلؾ الوزارة عهؿ
 .(2013 ،سكافشغاؿ العاهة واإللوزارة األ التنفيذية)الخطة  حوسبة الوزارة عهميةوذلؾ باستكهاؿ 

 سكافالعامة واإل شغاؿتنمية الموارد البشرية في وزارة األواقع سادسًا: 
تقـو  بغزة وفي وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاففي حياة أي هؤسسة،  اً هيه تعتبر تنهية الهوارد البشرية جزءً 

( يوضح 6) رقـ ، شكؿبهياـ إدارة وتنهية الهوارد البشريةقساهيا دارية بدوائرىا وأالعاهة لمشؤوف اإلاإلدارة 
سكاف وىي تنهية الهوارد البشرية في وزارة األشغاؿ العاهة واإل وظائؼ اوؿوسيتـ ىنا تن، داريةىيكمية الشؤوف اإل

داء، هف خبلؿ تناوؿ واقع كؿ هنيا والجية الهسئولة عنيا وكذلؾ وتقييـ األالتدريب، وتنهية الهسار الوظيفي، 
 شارة لطهوح الوزارة في ىذا الهجاؿ.اإل
 الخدريب: ولا أ

  دائرة داريةاإل لمشئوف العاهة اإلدارة في الهعتهدة ىيكميتيا ضهف بغزة سكافواإل العاهة شغاؿاأل وزارة تخصص
 في هياهيا تتمخص والتي البشرية، والهوارد الهؤسسي التطوير دائرة وىي الهوظفيف وتطوير بالتدريب ةاصخ

 :(2004، سكافواإلالعاهة  شغاؿاأل)الييكؿ التنظيهي لوزارة  التالي
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 التدريبية البلزهة لمكوادر الفنية واإلدارية في كافة إدارات ودوائر الوزارة.العهؿ عمى تحديد االحتياجات   -
  شراؼ عمى إعداد براهج التدريب السنوية، وهتابعة تنفيذىا، وتنسيؽ كافة الدورات التدريبية اإل

جراء التقييـ الهستهر لمعهمية التدريبية.  الداخمية والخارجية وا 
 عداد الخطط ا لهتعمقة بالقوى البشرية والقضايا والهشكبلت ذات العبلقة بتوزيع الهشاركة في دراسة وا 

عادة توزيع الهوارد البشرية عمى الوحدات اإلدارية الهختمفة بها يكفؿ حسف استغبلؿ الهوارد البشرية  وا 
 والهالية الهتاحة بالشكؿ األهثؿ.

 رية  والهوارد األخرى.إعداد الدراسات حوؿ احتياجات الدائرة والدوائر األخرى هف الهوارد البش 
  الهشاركة في إجراء الدراسات اإلدارية واقتراح التوصيات البلزهة لتطوير العهؿ الهؤسسي في الوزارة

 هف خبلؿ تطوير الييكؿ التنظيهي ونظاـ الوصؼ الوظيفي بالتعاوف هع الجيات الهعنية.
 دائرة.الهشاركة في إجراء الدراسات االستشارية التي تتطمبيا طبيعة عهؿ ال 

 قسـ التدريب والبعثات، قسـ التطوير، قسـ الدعـ الفني.وتشهؿ ىذه الدائرة ثبلثة اقساـ رئيسية وىي: 
 حتياجاتاالتتـ عهمية التدريب في الوزارة هف خبلؿ قياـ دائرة التطوير الهؤسسي والهوارد البشرية بتحديد و 

نوعية الدورات، وهف ثـ  هسبقاً  ويكوف هحدد فييادارات العاهة التدريبية هف خبلؿ نهاذج هحددة توزع عمى اإل
شكمة هف قبؿ الوزير بالدورات تقوـ دائرة  التطوير الهؤسسي والهوارد البشرية بتزويد لجنة التدريب والبعثات الهُ 

الحاسوب الحكوهي وكذلؾ  وأهف قبؿ ديواف الهوظفيف العاـ  هطروحة الهطروحة والتي عادة ها تكوف
، حيث تقـو المجنة بالترشيح النيائي دورات حسب االحتياجات التدريبية الهحددة هسبقاً بالهرشحيف ليذه ال

 . (2013 )اليندي، لمهتدربيف
وهف خبلؿ سير ىذه العهمية التدريبية ككؿ وهف خبلؿ احتكاؾ الباحث بعهمية التدريب في الوزارة، يهكف 

 مهية، ويؤخذ عمييا ها يمي:القوؿ أف عهمية التدريب في الوزارة ال تسير وفؽ األسس الع
تتـ عهمية تحديد االحتياجات التدريبية في الوزارة وفؽ نهاذج دورات هعدة هسبقًا هف جيات خارجية   -1

وليس وفؽ احتياجات الوزارة، فالهوظفيف في الوزارة يقوهوا بتحديد احتياجاتيـ هف بيف عدة دورات هحددة، 
 ياجات األساسية لمهوظفيف.تقييـ األداء أو االحت لىوال ينظر في ىذا إ

 ال تتـ هتابعة عهمية التدريب سواء أثناء فترة التدريب أو بعد االنتياء هنيا.  -2
 ال يستفاد هف الهوظفيف الذيف التحقوا ببراهج تدريبية بتدريب غيرىـ هف الهوظفيف األخريف. -3
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التدريب بحيث يتـ االعتهاد عمى وتعهؿ الوزارة حاليًا وبالتعاوف هع ديواف الهوظفيف العاـ عمى تطوير عهمية 
تقييـ األداء والتوصيات التي يوصي بيا الهدير في نهوذج تقييـ األداء لهعالجة القصور لدى الهوظفيف هف 

 (.2013 )عبود،خبلؿ التدريب 
 والجدوؿ التالي يمخص أىـ الدورات التدريبية التي تمقاىا هوظفو الوزارة وعدد الهتدربيف وهكاف التدريب:

 (3102-3118(: الدورات التدريبية في وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف في الفترة)06رقـ ) جدوؿ
 ـ اسـ الدورة عدد المتدربيف مكاف التدريب
  .1 ادارة األزهات 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .2 إدارة الجودة الشاهمة 2 ديواف الهوظفيف العاـ
  .3 في األخريفإدارة الذات وفف التأثير  2 ديواف الهوظفيف العاـ
  .4 إدارة الهشروعات 3 ديواف الهوظفيف العاـ
  .5 إدارة الوقت واالجتهاعات 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .6 إدارة وبناء فرؽ العهؿ 3 ديواف الهوظفيف العاـ
  .7 اعداد الهوازنات الحكوهية 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .8 إعداد اليياكؿ التنظيهية 1 ديواف الهوظفيف العاـ

  .9 اعداد خطط العهؿ 2 لهوظفيف العاـديواف ا
  .10 االتجاىات الهعاصرة في إدارة الهوارد البشرية 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .11 اإلدارة االستراتيجية 2 ديواف الهوظفيف العاـ
  .12 اإلدارة الهالية 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .13 البرهجة المغوية العصبية 7 ديواف الهوظفيف العاـ
  .14 التجربة اليابانية في اإلدارة 3 عاـديواف الهوظفيف ال

  .15 التحميػػؿ اإلنشائي 3 ديواف الهوظفيف العاـ
  .16 التخطيط  االستراتيجي الشخصي 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .17 التخطيط و التخطيط االستراتيجي 10 ديواف الهوظفيف العاـ
  .18 التفكير االبداعي االبتكاري 10 ديواف الهوظفيف العاـ

  .19 التقييـ الذاتي والتخطيط االستراتيجي 2 ف العاـديواف الهوظفي
  .20 الجوانب القانونية في االدارة 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .21 الذاكرة الخارقة وخرائط العقؿ 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .22 الرقابة اإلدارية وأثرىا في تعديؿ السموؾ 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .23 خميةالرقابة الدا 2 ديواف الهوظفيف العاـ
دارة الهكاتب 3 ديواف الهوظفيف العاـ   .24 السكرتاريا التنفيذية وا 
  .25 القيػػادة اإلداريػػة 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .26 القياس والتقويـ 3 ديواف الهوظفيف العاـ
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  .27 بنا ء الفكر القيادي والعقمية االبتكارية 2 ديواف الهوظفيف العاـ
  .28 يوىاتبناء السينار  1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .29 تأىيؿ الهوظؼ الجديد 113 ديواف الهوظفيف العاـ
  .30 تحميؿ الهشكبلت واتخاذ القرارات 7 ديواف الهوظفيف العاـ
  .31 تدريب هدربيف 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .32 هنيجية البحث العمهي و اإلحصاء 4 ديواف الهوظفيف العاـ
  .33 تطبيقات قانوف الخدهة الهدنية 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .34 فف  االتيكيت والبروتوكوؿ 4 ديواف الهوظفيف العاـ
  .35 فف إجراء الهقاببلت 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .36 فف التفويض الفعاؿ 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .37 كتابة الرسائؿ والتقارير 4 ديواف الهوظفيف العاـ
  .38 كتابة هقترحات هشاريع 2 ديواف الهوظفيف العاـ
  .39 هيػػارات اداريػػة 4 ديواف الهوظفيف العاـ
  .40 هيارات االتصاؿ وفف التعاهؿ هع اآلخريف 7 ديواف الهوظفيف العاـ
  .41 هيارات التفاوض الفعاؿ 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .42 هيارات تخطيط الهوارد البشرية 1 ديواف الهوظفيف العاـ
  .Linux 43  3 الحاسوب الحكوهي
  .Database Administrator 44 1 الحاسوب الحكوهي

لحاسوب الحكوهيا  2 ICDL   45.  
  .GIS 46 2 الحاسوب الحكوهي
  .DBA in Linux 47 1 الحاسوب الحكوهي
  .CCNA 48 1 الحاسوب الحكوهي

 المجموع          323

 (2011(، )حهيد، 2011الهصدر: الجدوؿ هف تجهيع الباحث باالعتهاد عمى )عبد الوىاب، 
 هف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يهكف هبلحظة التالي:

دورات تدريبية في  8دورة تدريبية أي بهعدؿ  48سنوات ىي  6خبلؿ  ةيد الدورات التدريبأف عد  -
 .السنة وىو عدد قميؿ جدا

 جهيع ىذه الدورات ُعقدت خارج الوزارة. -
هتدرب وأف ها يقترب هف نصؼ ىذا العدد كاف في دورة الهوظؼ الجديد  232أف عدد الهتدربيف ىو  -

 يف الجدد لمعهؿ الحكوهي.تأىيؿ الهوظفتستيدؼ فقط والتي 

 (16تابع جدوؿ رقـ)
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ىناؾ عدد كبير هف ىذه الدورات التدريبية تخصصية في هجاالت بعيدة عف هجاالت الحاسوب  -
  واإلدارة اإللكترونية.

  داءتقييـ األ: ثانياً 
 تقييـ األداء والترقيات، ويقـو بيذه العهمية قسـ داءبعهمية تقييـ األ بغزة سكافشغاؿ العاهة واإلتيتـ وزارة األ 

 (:2004، سكافشغاؿ العاهة واإلالييكؿ التنظيهي لوزارة األ) وفؽ االختصاصات التالية
 .الجيد لؤلداء التشجيعية والحوافز الهنافسة روح بث هع ينسجـ بها اإلداري العهؿ لتطوير خطة تجييز  -
 .عالجتياه  عمى والعهؿ نحرافاتواال القصور ونواحي األداء ضعؼ لهعالجة والهقترحات التوصيات تقديـ  -
 .األداء تقييـ بنتائج وربطيا لمهوظفيف الهستحقة الترقيات هتابعة  -
 .الهوظفيف أداء تقييـ صحة هف التأكد بشأف الوزارة ودوائر داراتإ هع الهستهرة الهتابعة -
 . التقييـ هرحمة تحديد هع بالوزارة لمعاهميف الخاصة الهمفات في األداء تقييـ نهاذج وأرشفة هراجعة -
 أقؿ عمى حصموا الذيف وتحديد والدوائر العاهة باإلدارات الهوظفيف أداء تقييـ لنتائج السنوي الحصر عهؿ -
 .لدرجاتا
 . التقييـ بإعادة الهتعمقة بالقضايا هنيا لبلستفادة لمهوظفيف بالنتائج والخاصة البلزهة التقارير عدادإ  -
 الهوظفيف ديواف وفي الوزارة داخؿ صاصاالخت جيات عمى وعرضيا األداء تقييـ عمى الهبلحظات تجهيع -

 .العاـ
 .بالوزارة لمهقيهيف والهشورة النصح وتقديـ النظاـ وشرح الوزارة دوائر عمى بجوالت القياـ -
 قرار هع ينسجـ بها لمترقيات االستحقاؽ وحصر السنوي األداء تقييـ عمى اوانعكاساتي الجزاءات هتابعة -

 .النيائي التقييـ
 التوضيح هع لمقسـ الهوكمة الهياـ اطار في العهؿ في واستفساراتيـ هشاكميـ لسهاع صةالفر  الهوظفيف هنح -

 . التاهة السرية عمى الهحافظة وهراعاة التساؤالت كافة عف والشرح
 (:3102 )عبود، داء وفؽ الخطوات التاليةوتسير عممية تقييـ األ

عبر هوقع  لكترونياً إية التقييـ التي تتـ عند نياية كؿ عاـ يتـ التعهيـ عمى كؿ الهدراء لمبدء في عهم -1
نترنت الخاص بديواف الهوظفيف العاـ وفؽ النهاذج الهحددة والتي تعالج كؿ وظيفة عمى حده، وذلؾ اإل

 خبلؿ فترة هحددة.
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 يتـ تشكيؿ لجنة هف قبؿ الوزير لمنظر في جهيع التقييهات وترفع ىذه المجنة توصياتيا لموزير خبلؿ فترة -2
 هحدده.

 بحيث يطمع الهوظؼ عمى تقييهو. وورقياً  لكترونياً إاعتهاد الوزير لتوصيات المجنة يتـ نشر التقييهات بعد  -3
 يفتح باب التظمهات خبلؿ هدة هحدده، وتستقبؿ دائرة شئوف الهوظفيف تظمهات الهوظفيف. -4
 يشكؿ الوزير لجنة لبحث ىذه التظمهات ثـ ترفع توصياتيا لموزير. -5
 وهعالجتيا يعتهد الوزير درجة التقييـ النيائية.بعد النظر في التوصيات  -6

سس سميمة ولكف أوفؽ إلى حد ما داء بالوزارة تسير ف عممية تقييـ األأ يرى الباحثومف خالؿ ما سبؽ 
 ىناؾ بعد السمبيات وىي:

 ،فراد حسب تقديراتيـ السابقةوتقييـ األ داء ببعض الهشاكؿ هثؿ التحييز الشخصي،تتأثر عهمية تقييـ األ -1
 . خيرةالتأثر بسموؾ األفراد في الفترة األو  والتساىؿ،

 ال يستفاد هف التقييـ في هعالجة الضعؼ لدى الهوظفيف هف خبلؿ التدريب. -2
 عبلف نتيجة التقييـ.إتأخر  -3
 ال توجد بنود واضحة تشير إلى قدرة الهوظؼ في التعاهؿ هع تقنيات اإلدارة اإللكترونية. -4

 حىميت المسار الىظيفي: ثالثاا 
قسـ تقييـ األداء والترقيات في دائرة شؤوف الهوظفيف ضهف  بغزة سكافشغاؿ العاهة واإلتخصص وزارة األ

دارية لمقياـ بدراسة وتقييـ عهميات النقؿ والترقيات الهستحقة لمهوظفيف في العاهة لمشؤوف اإلاإلدارة ىيكمية 
 الوزارة. 

 ورغبات اىتهاهات بيف الهواءهة بهوجبيا يتـ التي مية" العه نياأوتعرؼ عهمية تنهية الهسار الوظيفي عمى 
 لمفرد توفره فأ يهكف وها النهو في وفرصيا لمهنظهة الهستقبمية االحتياجات الوظيفي وبيف التقدـ في األفراد
(، فيي  212: 2009 )السالـ، بيا " يتهتع التي العديدة بهزاياه االحتفاظ عمى تساعده لمتعمـ فرص هف

سس أداء، وحتى تكوف تنهية الهسار الوظيفي تسير وفؽ بشكؿ كبير هع التدريب وتقييـ األ عهمية تتداخؿ
ي نقص في ىذه العهميات يؤثر عمى أسس سميهة، و أداء والتدريب وفؽ بنى عهميتي تقييـ األف تُ أسميهة البد 

ف تكوف هنحتو أالبد و ترقية الهوظؼ هف هكاف آلخر أالعميا الحكـ عمى نقؿ اإلدارة خرى، فحتى تستطيع األ
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، هف ىنا يأتي تكاهؿ ىذه العهميات في تنهية الهوارد يضاً أداءه بشكؿ جيد أفرصة تدريب جيد وتقييـ 
 البشرية.

 واإلسكاف العامة األشغاؿ وزارةتنمية الموارد البشرية وتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في سابعًا: 

والتي تستطيع التكييؼ هع التغييرات  ة هف الهوارد البشريةيتطمب تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية وجود نوعية خاص
التي تحدثيا تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في الوزارة، ويتطمب ىذا ضرورة إحداث تغييرات جذرية في ُسبؿ 

 تقييـ األداء وتنهية الهسار الوظيفي تنهية الهوارد البشرية في الوزارة وذلؾ هف خبلؿ إعادة النظر في نظـ
لهواكبة هتطمبات التحوؿ لئلدارة اإللكترونية باإلضافة لمضرورة العهؿ عمى توعية  الحالية عميـ و التدريبالتو 

 أفراد الهجتهع الهتعاهميف هع الوزارة بثقافة وطبيعة اإلدارة اإللكترونية.

لخطوات التي وحتي تتـ عهمية تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في الوزارة بشكؿ سمس البد هف اتباع هجهوعة هف ا
تعهؿ عمى تييئة االستعداد النفسي والسموكي والهادي وغير ذلؾ هف هتطمبات التكييؼ هع تطبيقات اإلدارة 

 :، ويهكف اتباع الخطوات التالية لتحقيؽ ذلؾلدى الهوظفيف اإللكترونية

إلدارة ضرورة العهؿ عمى تبني الهوظفيف لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية هف خبلؿ نشر واسع لثقافة ا -1
 اإللكترونية بيف الهوظفيف والتأكيد عمى أىهيتيا.

إعداد وتييئة وتدريب الهوظفيف قبؿ تطوير التقنيات هف خبلؿ عقد ورش عهؿ وندوات وهحاضرات  -2
 حوؿ ىذه التقنيات.

، في الوزارة أىهية وجود ربط بيف الوظائؼ األساسية لتنهية الهوارد البشرية بتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية -3
 لؾ هف خبلؿ اتباع التالي:وذ
ضرورة تقييـ أداء العاهميف بناًء عمى حقيقة الوظائؼ التي يشغمونيا هف خبلؿ اإلشارة الهباشرة  -

 لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في نهاذج التقييـ الخاصة بالوظائؼ التي تهارس اإلدارة اإللكترونية.
لخروج هع عهمية التقييـ بتوصيات لتدريب ربط العهمية التدريبية بتقييـ األداء وذلؾ هف خبلؿ ا -

 العاهميف في الهجاالت التي تحتاج لذلؾ .
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عتهاد نتائج تقييـ األداء و ربط تنهية الهسار الوظيفي بكؿ هف التدريب وتقييـ األداء هف خبلؿ ا -
هحصبلت البراهج التدريبية التي التحؽ بيا الهوظؼ بتنهية هساره الوظيفي.
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 ( الييكؿ التنظيمي لدائرة الحاسوب في لوزارة  األشغاؿ العامة واإلسكاف5شكؿ رقـ )

 دائرة الحاسوب  مدير
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 ( الييكؿ التنظيمي لمشؤوف االدارية في لوزارة  األشغاؿ العامة واإلسكاف6شكؿ رقـ )

مدير عاـ                    
 داريةاالدارة العامة لمشؤوف اإل

  

    

 
 

 قسمالنظافةوالحدائق

 قسمإدارةاألفراد

قسمتقييماألداءو

 الترقيات

 قسمحركةالسيارات

 نقسمالحراساتواألم

 قسمااألرشيف

 القسمالتوثيق

 قسمالدعمالفني

 قسمالتطوير

 قسمالتدريبوالبعثات

 

 قسمعمالالبطالة

 قسمالتوظيفوالذاتية

قسمالتوثيقوبنك

 المعلومات
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 لفصؿ الثالثا

 الدراسات السابقة

 
 فمسطينيةالدراسات الأواًل: 

 الدراسات العربيةثانيًا: 

 الدراسات األجنبيةثالثًا: 

 التعقيب عمى الدراسات السابقةرابعًا: 
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 المقدمة 
 التي الفمسطينية الدراسات فإف لذلؾ اإلدارة عالـ في الهصطمحات الحديثة هف اإللكترونية اإلدارة هصطمح يعد

العبلقة  ذات السابقة الدراسات بعض استعراض سيتـ ميوفيها ي ،هحدودة هباشر بشكؿ الهوضوع تناولت ىذا
 عمى بيدؼ التعرؼ لكترونيةاإللكترونية والحكوهة اإل واإلدارة اإلدارية في هجاؿ نظـ الهعموهات بيذه الدراسة

 .ىذه الدارسة في هنيا يهكف االستفادة التي النتائج والتوصيات بعض
 :إلىوسيتـ تصنيؼ الدراسات السابقة 

 لدراسات الفمسطينية.ا :والً أ
 الدراسات العربية.: ثانياً 
 .الدراسات األجنبية : ثالثاً 
 التعقيب عمى الدراسات السابقة. : رابعاً 

 : الدراسات الفمسطينيةأوالً 
 ( بعنواف:3103) دراسة األعور -0

 لدييـ مطةالس وعالقتيا بتفويض لإلدارة اإللكترونية غزة بمحافظات الغوث وكالة مدارس مديري ممارسة درجة
 بهحافظات غزة، اإللكترونية لئلدارة الغوث وكالة هدارس هديري ههارسة درجة عمى ىدفت الدراسة لمتعرؼ

، واعتهدت عمى االستبانة كأداة يميمالتح صفيو ال جنياله السمطة، واستخدهت الدراسة لتفويض ههارستيـ ودرجة
هف أصؿ هجتهع  ( هعمهاً 270و ) ( هديراً 30) بحث، وتـ توزيع استبانتيف عمى عينة الدراسة الهتهثمة في

هدرسة هف هدارس وكالة الغوث في  (33) وىـ هديري وهعمهي ( هعمهاً 900و) ( هديراً 33الدراسة الهتهثؿ في)
نظر  وجية هف اإللكترونية لئلدارة الهدارس هديري ههارسة ولى تقيس درجةقطاع غزة، وكانت االستبانة األ

نظر هف وجية  السمطة لتفويض الهدارس هديري ههارسة درجة تقيس الثانية ستبانةاال وكانت عينة الدراسة،
 الغوث وكالة هدارس هديري ههارسة درجة : أف نسبةعدة نتائج أىمياإلى  الدراسة وقد توصمتعينة الدراسة، 

 لئلدارة ثالغو  وكالة هدارس هديري ههارسة درجة بيف ارتباطية عبلقة وجود، و %80.45 اإللكترونية لئلدارة
 ضرورة :ىمياأتوصيات عدة ال إلىخمصت الدراسة  وقد، %73.07بنسبة لدييـ السمطة اإللكترونية بتفويض

 االستغبلؿ، والعهؿ عمى اليوهي اإلداري العهؿ في اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ بأىهية الثقافية التوعية هستوى رفع
 الدعـ زيادةو  إجراءاتو، وتبسيط العهؿ نجازإ فيلهدرسة ا داخؿ الهتوفرة التكنولوجيا ووسائؿ األهثؿ ألدوات
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 تحديث ضرورة، و اإلدارة اإللكترونية هجاؿ في تدريبال وبراهج والبحوث الهحاضرات إلقاهة الهخصص الهالي
 الهديريف تعييف شروط هف شرطك التكنولوجيا استخداـ اعتهادضرورة ، و بالهدرسة الخاص اإللكتروني الهوقع
اإللكترونية  البراهج وتطوير تصهيـ وخبراء هدربيف هف والهتهيزة الهدربة الكفاءات استقطابؿ عمى ، والعهالجدد
نتاج العاهميف تدريب في خبراتيـ هف لبلستفادة اإللكترونية اإلدارة هجاؿ في وفنييف  .هناسبة براهج إلكترونية وا 
 ( بعنواف:3103دراسة األغا ) -3

  الخذمة بجودة وعالقتيا غزة الفمسطينية بمحافظات الجامعات يف اإللكترونية اإلدارة توظيؼ درجة
 لمطمبة المقدمة

 وعبلقتيا غزة الفمسطينية بهحافظات الجاهعات في اإللكترونية اإلدارة توظيؼ درجة عمى التعرؼ الدراسة ىدفت
راسة استبانتيف ستخدهت الداوقد  التحميمي، الوصفي الهنيج الدراسة تبعتاو ، لمطمبة الهقدهة الخدهة بجودة

االستبانة األولى ىدفت لقياس درجة توظيؼ اإلدارة اإللكترونية في الجاهعات الفمسطينية في  كأدوات لمبحث،
% هف أصؿ هجتهع هكوف هف 89.6فردًا وبنسبة  (52) قطاع غزة، وقد تـ توزيعيا عمى عينة هكونة هف

نية، واالستبانة الثانية ىدفت لقياس درجة جودة الخدهة فردًا هف أفراد اإلدارة العميا في الجاهعات الفمسطي (58)
هف أصؿ هجتهع هكوف  %5 وطالبة بنسبة ( طالب478يا عمى عينة هكونة هف )الهقدهة لمطمبة، وقد تـ توزيع

عدة   إلى الدراسة توصمت وقد، وطالبة هف طمبة كميات التربية في الجاهعات الفمسطينية طالب (10950) هف
 تبمغ غزة بهحافظات الفمسطينية في الجاهعات اإللكترونية اإلدارة توظيؼ درجةنسبة  فأ :نتائج أىميا

، %62.3 تبمغ غزة بهحافظات الفمسطينية في الجاهعات لمطمبة الهقدهة الخدهة جودةنسبة  أف، 73.80%
 توظيؼال نحو التوجو إلى الفمسطينية الجاهعات سعي ضرورةالدراسة إلى عدة توصيات أىميا:  خمصتوقد 
 والخبراء االستشارية بالجيات واالستعانة ،لذلؾ البلزهة الهيزانيات توفير العهؿ عمى، و اإللكترونية لئلدارة الكاهؿ

 أحدث باستخداـ الخدهات تقديـ عمى ف تحرص الجاهعات الفمسطينيةأاإللكترونية، و اإلدارة  بتوظيؼ الهختصيف
 .عالية وبجودة اإللكترونية التقنيات
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 ( بعنواف :3103ة الرزي )دراس -2
 تطبيقيا ومعوقات االلكترونية الحكومة

 " غزة قطاع في الحكومية المؤسسات عمى تطبيقية دراسة "
 الوطنية السمطة هؤسسات في لكترونيةاإل الحكوهة نظاـ تطبيؽ أىهية عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

 وقد عبلجيا، وطرؽ النظاـ تطبيؽ هف تحد يالت والهعيقات األسباب هعرفة ثـ غزة، قطاع في الفمسطينية
 هجتهع تكوف وقد ،خاصة استبانة الغرض لذلؾ وأعدت التحميمي، الوصفي الهنيج لدراسةا استخدهت
هف العاهميف في  (36) عددىا عينة وُأخذت الفمسطينية، الوطنية السمطة هؤسسات جهيع هف الدراسة

 بعض وجودأىميا:  تائج عدة ىإل توصمت الدراسة وقد ـ،عميي االستبانة توزيع وتـ الهؤسسات الحكوهية،
 التحتية البنية فراتو عدـ و ، هختمفة بنسب بعضيا وجود عدـ لكترونية هعاإل الحكوهة لتطبيؽ الهتطمبات

 الحكوهية الهؤسسات ال زالت في الهؤسسات الحكوهية، لكترونيةاإل الحكوهة لبناء البلزهة واالستراتيجية
 البراهج ذات الحواسيب توفر عدـ هف الهؤسسات تمؾ تعاني حيث قراطية في العهؿ،البيرو  عمى تعتهد
 األهاكف في لمخدهات الهطموبة الوثائؽ حجـ تقميص عمى والقادريف الهؤىميف األفرادعدـ وضع و ، العالية
 الحكوهة يستخدـ لهف واألهاف الخصوصية بضهاف الكفيمة التحتية مبنيةىناؾ توافر لوأف ، لعهميـ ةالهناسب

البلزهة  التحتية البنية توفير عمى لعهؿا ضرورة :إلى عدة توصيات أىمياالدراسة  خمصتوقد ، لكترونيةاإل
لى  هف البيانات لنقؿ فعالة اتصاالت نظـ توفير خبلؿ هف األركاف، قوية لكترونيةإ حكوهة لبناء وا 

بكات الهؤسسات الحكوهية لبلزهة لشتوفير الصيانة او ، بأكهمو والهجتهع واألفراد الحكوهية الهؤسسات
 القوانيف هف جهمة والتشريعات، وتوفير القوانيف بتحديث وذلؾ والتشريعات العاهة السياسة ترشيدو باستهرار، 

 عمى الحكوهية الهؤسسات بيف فيها التنسيؽ عمى العهؿو ، والسرية األهف وضهاف حهاية عمى تعهؿ التي
نياء هعاه لمهواطنيف الخدهة توفر  هجاؿ في هتخصص كادر وتأىيؿ تدريبو ، إلكهاليا واحدة جية هف متووا 

 .ليا الهستهر التخطيط هع لكترونيةاإل الحكوهة خطة تنفيذ عمى باإلشراؼ لمقياـ الهعموهات تكنولوجيا
 :بعنواف (3100) الحسنات دراسة -4

 الجامعات الفمسطينية في لكترونيةاإل  اإلدارة تطبيؽ معوقات
 غزة بقطاع سطينيةمالف الجاهعات إدارة في لكترونيةاإل اإلدارة يؽتطب هعوقات ىمع رؼالتع إلى سةاالدر  دفتى

 ىمع بمتغمل الهقترحة اآلليات أبرز ىمع رؼوالتع ،)الهالية البشرية، لتقنية،ا التنظيهية، الهعوقات) في ثؿوتته
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 لجهع كأداة االستبانة ةالهسحي، واستخدهت الدراس الوصفي الهنيج وقد اتبعت الدراسة، الهعوقات تمؾ
اإلداري في  بالعهؿ الهكمفيف الهوظفيف هف فرداً  (220) هكونة عينة الدراسة عمى وطبقت ،لهعموهاتا

ىناؾ هحاوالت جادة هف قبؿ الجاهعات  أف :عدة نتائج أىميا إلى الدراسة توصمت وقدالجاهعات الفمسطينية، 
هعوقات تنظيهية تتهثؿ في: اإلجراءات  جهمة هف الهعوقات هنياووجود ، الفمسطينية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

الروتينية التي تؤخر عهمية التحوؿ لئلدارة اإللكترونية، وضعؼ الدعـ الهقدـ هف وزارة التعميـ العالي لتطبيؽ 
تقنيات هعوقات تقنية تتهثؿ في: عدـ تكاهؿ القاعات الدراسية واإلدارية بها يتناسب هع ارة اإللكترونية، و اإلد

هعوقات بشرية  ، واإلدارة اإللكترونية، ونقص األدلة اإلرشادية الهوضحة ألليات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
ية، والنقص في الدورات تتهثؿ في: ضعؼ هيارات المغة اإلنجميزية، نقص الوعي بأىهية اإلدارة اإللكترون

تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، ندرة وجود حوافز هعوقات هالية تتهثؿ في: ضعؼ الدعـ الحكوهي لو  التدريبية،
 تطوير ضرورة :ىمياأتوصيات عدة  إلى الدراسة خمصتوقد هيزيف في هجاؿ العهؿ اإللكترونية، هالية لمهت
 نشرضرورة و ، تفرضيا اإلدارة اإللكترونية التي اإللكترونية التعاهبلت هع لتتواكب اإلدارية واألنظهة التشريعات

هع تطبيقات  عمى رفع كفاءة اإلدارييف وتأىيميـ لمتعاهؿ تعهؿ تدريبية براهج وضع، اإللكترونية اإلدارة ثقافة
البنية التحتية الهبلئهة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية هف خبلؿ توفير اإلهكانات الفنية  توفيرو اإلدارة اإللكترونية، 

 والتقنية.
 ( بعنواف:3100) دراسة وداي وكساب -5

فمسطيف –والمعاشات لمتأميف العامة الييئة اإللكترونية في الوثائؽ إدارة ـنظا نجاح متطمبات  
 لمتأهيف العاهة الييئة في اإللكترونية الوثائؽ إدارة نظاـ نجاح هتطمبات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

، واعتهدت واتبعت الدراسة الهنيج الوصفي التحميمي، واستخدهت االستبانة كأداة لجهع البيانات والهعاشات،
( هوظؼ هف هوظفي الييئة في قطاع غزة 70الدراسة اسموب الحصر الشاهؿ حيث وزعت االستبانة عمى )

 الوثائؽ إدارة نظاـ بهتطمبات هعرفة وجود :أىميانتائج عدة  إلىوقد توصمت الدراسة والضفة الغربية، 
 النظاـ بأىهية تطبيؽ الهوظفيف لدى عةقنا لمتأهيف والهعاشات، وأف ىناؾ العاهة الييئة قبؿ هف اإللكترونية
 في ، وارتفاعوالهعاشات لمتأهيف العاهة الييئة في التكنولوجية التحتية البنية فراتو ، باإلضافة إلى و اإللكتروني

 التدريب سياسات في  ضعؼ، ووجود الحاسوب عمى والعهؿ التطور وحب الهوظفيف لدى نسبة التعميـ
 تطبيؽ بضرورة والوعي االىتهاـ زيادة ضرورة :أىمياتوصيات عدة  لىإالدراسة  خمصتوقد ، لمهوظفيف
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 ألىدافيا الييئة تحديد ضرورة، اإللكترونية الوثائؽ إدارة نظاـ نجاح لضهاف واالجراءات واآلليات السياسات
 هع لتتناسب االستراتيجية والسياسات الخطط وضع، و وهدروس دقيؽ بشكؿ لتحقيقيا والهرحمية االستراتيجية

 لجهيع الهناسبة التدريب خطط ووضع الييئة في التدريب هركز بتشغيؿ البدءو ، اإللكترونية الحكوهة هشروع
 الهوظفيف.

 ( بعنواف: 3100) دراسة شمبي -6
 التنظيمي عمى التطوير وأثرىا اإلسالمية الجامعة في لكترونيةاإل  اإلدارة واقع

 التنظيهي عمى التطوير وأثرىا اإلسبلهية الجاهعة في ونيةلكتر اإل اإلدارة واقع عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
الدراسة الهنيج الوصفي التحميمي،  اتبعتالتنظيهي، وقد  التطوير في هحاور ثبلثة خبلؿ دراسة هف وذلؾ

ورؤساء  الهدراء ( هف122) هف هكونة عينة عمى الدراسة وطبقت بحث، كأداة واستخدهت الدراسة االستبانة
عدة  إلى الدراست حىصلجو، وأكاديهياً  إدارياً  هوظفاً  (170) عددىـ والبالغ واإلدارييف كاديهييفاأل األقساـ هف

أف ىناؾ و  كبيرة، بدرجة اإللكترونية اإلدارة لهزايا الجاهعة في الدراسة هجتهع لدى إدراؾ دوجو  :وخائج أهمها
 اإلدارة تطبيؽ دوف حالت عقبات ة لوجودباإلضاف اإلسبلهية، الجاهعة في اإللكترونية اإلدارة توافر لتطبيقات

 اإلهكانات نقص اإللكترونية، اإلدارة براهج التشجيعية لتطبيؽ الحوافز نقص هنيا جيدة، بدرجة اإللكترونية
 خمصتوقد كبيرة،  بدرجة الهعموهات تقنية توظيؼ عمى القدرة الجاهعة لدى أفو  والبشرية، والفنية الهادية

 اإللكترونية اإلدارة إلى التحوؿ بأىهية الثقافية التوعية هستوى رفع ضرورة :ياأىمتوصيات عدة الدراسة ل
 هع يتناسب بها اإلداريو التنظيهي  الييكؿ تعزيز عمى العهؿ، و لمهوظفيف اليوهي في العهؿ أدواتيا واستعهاؿ
 كافة تغطي بحيث سبةالهحو  اإلدارية وهاتمالهع أنظهة تطوير اإللكترونية، وضرورة اإلدارة إلى التغيير عهمية

 هزاياىا هف لبلستفادة الهوظفيف شئوف اإللكترونية إلدارة النهاذج استخداـ في التوسع ضرورةو ، اإلدارية الجوانب
 .إنجاز الهعاهبلت وقت وتخفيض النفقات كتقميؿ الهتعددة

 ( بعنواف:3100دراسة العاجز ) -7
 ونيةاإللكتر  اإلدارة تطبيؽ تفعيؿ في التنظيمية الثقافة دور

 " غزة محافظات –العالي والتعميـ التربية وزارة عمى تطبيقية دراسة" 
 التربية وزارة في اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ تفعيؿ في التنظيهية الثقافة دور عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
نة كأداة لمبحث،  التحميمي، واستخدهت االستبا الوصفي غزة، واتبعت الدراسة الهنيج هحافظات -العالي التعميـ



91 
 

 بأسموب الهتعاهميف اإلدارييف جهيع الهوظفيف عمى تـ توزيع االستبانة  حيث الشاهؿ الحصر أسموبواعتهدت 
 الدراست وحىصلج، هوظؼ( 294) غزة وعددىـ هحافظات -العالي والتعميـ التربية وزارة في اإللكترونية اإلدارة

 التنظيهية، القيـ) التنظيهية الثقافة عناصر بيف إحصائية داللة ذات عبلقة يوجد :أهمها وخائجعدة  إلى
 وزارة فياإللكترونية  اإلدارة تطبيؽ تفعيؿ وبيف (التنظيهية التوقعات التنظيهية، التنظيهية، األعراؼ الهعتقدات

 الهتعمقة القرارات اتخاذ لمهوظؼ يتاح ال، و طردية العبلقة ىذه وكانت غزة، هحافظاتفي  العالي والتعميـ التربية
 الهوظفيف تحفيز أو تكريـ يتـ النو أ، كها اإللكتروني العهؿ بيئة ضهف الهباشر رئيسو إلى الرجوع دوف بعهمو

 في الهشاركة فرصة الهوظفيف عدـ هنح لىإ، باإلضافة بالوزارة اإللكتروني العهؿ ونشر بناء في الهتهيزيف
 :همهاأ حىصياثعدة  إلى الدراست ولد خلصج، يستخدهونو الذي لكترونياإل بالبرناهج العهؿ لياتآو  نظـ تطوير

 بها الوزارة لتطويرىا داخؿ بيا الهعهوؿ واألعراؼ والهعتقدات القيـ في رأييـ إبداء عمى الهوظفيف تشجيعضرورة 
 الههارسات لتشجيع الهبلحظة خبلؿ هف التعمـ ألسموب اإلدارة دعـضرورة و لكتروني، اإل العهؿ بيئة يبلءـ
 التقدير حاجات إشباعالعهؿ عمى و ، بو يحتذى كنهوذج بينيـ فيها الهوظفيف ونشرىا بيف األفضؿ رونيةاإللكت
 عمى يشجع هناسب هناخ ، وتييئةإلكترونياً  الوظيفية بإنجازاتيـ والهعنوية الهادية الحوافز وربط الهوظفيف لدى

 .اإللكترونية بيئة األعهاؿ فضه التحديات وهواجية القرارات واتخاذ والتعمـ واالبتكار اإلبداع
 ( بعنواف:3100دراسة العالوؿ ) -8

مدى توفر متطمبات نجاح تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في الجمعيات الخيرية الكبرى في قطاع غزة وأثرىا عمى 
 االستعداد المؤسسي ضد الفساد

ة جهعية في قطاع ي أكبر هائدارة اإللكترونية فالتعرؼ عمى هدى توافر هتطمبات تطبيؽ اإل لىإىدفت الدراسة 
واتبعت الدراسة الهنيج الوصفي التحميمي، واستخدهت الهؤسسي لهكافحة الفساد،  غزة وأثرىا عمى االستعداد

%، 100الدراسة االستبانة كأداة لمبحث، حيث تـ توزيعيا عمى هدراء أكبر هئة جهعية في غزة بنسبة استرداد 
توافر  :أىميانتائج عدة لى إتوصمت الدراسة قد و ، بعض النتائجهقاببلت لتفسير ( 4) باإلضافة إلجراء

% حيث يزداد 68.92 هتطمبات نجاح تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في الجهعيات الخيرية الكبرى في غزة بنسبة
تتهتع الجهعيات الخيرية الكبرى في غزة و ، توافرىا في الهعاهبلت الداخمية ويقؿ في التعاهؿ هع الجهيور

 وجودباإلضافة لساد لكنيا ال تهنعو، %، وىذه النسبة تقمؿ الف67.68 عداد الهؤسسي ضد الفساد بنسبةباالست
يات الخيرية دارة اإللكترونية وبيف االستعداد الهؤسسي ضد الفساد في الجهععبلقة طردية بيف توافر نجاح اإل
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في  اإللكترونيةدارة راج تطبيؽ اإلإدضرورة  :أىمياتوصيات  عدة إلىالدراسة  وخمصتالكبرى في قطاع غزة، 
عمى التجارب الناجحة في ضرورة االطبلع و ، الخطط االستراتيجية والتشغيمية لمجهعيات الخيرية في قطاع غزة

، والعهؿ عمى استكهاؿ اإللكترونيةدارة ، واالستعانة بجيات هتخصصة لتطبيؽ اإلاإللكترونيةدارة تطبيؽ اإل
تفعيؿ دور الحكوهة في واالتصاالت وربط الفروع هع بعضيا البعض، و  عتاد الحاسوب وشبكات الحاسوب

 تنظيـ بيئة العهؿ اإللكترونية هف خبلؿ هراجعة القوانيف والتشريعات.
 ( بعنواف:3100دراسة كساب ) -9

 ي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزةالعالقة بيف المتغيرات التنظيمية وتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية ف
 في لكترونيةاإل اإلدارة وتطبيؽ التنظيهية الهتغيرات بعض بيف العبلقة عمى التعرؼ إلى ةالدراس ىدفت

 رئيسة كأداة االستبانةواستخدهت  التحميمي، الوصفي الهنيج الدراسة غزة، واتبعت بقطاع الفمسطينية الجاهعات
 ،عاهبلً ( 292) هف الهكوف الدراسة هجتهع هف عشوائية طبقية عينة عمى الدراسة بقتوطُ  ،البيانات جهع في

 :أىميانتائج عدة ى إل وقد توصمت الدراسة، الدراسة هجتهع هف %60 تهثؿ استبانة (177) توزيع تـ حيث
 تمؾ وتطبيؽ غزة بقطاع الفمسطينية الجاهعات في السائدة التنظيهية الثقافة بيف هوجبة ارتباط عبلقة دو جو 

 الجاهعات في السائدة اإلدارية القيادة أنهاط بيف هوجبة ارتباط عبلقة دو وج، و لكترونيةاإل لئلدارة الجاهعات
توصيات لى عدة إ الدراسة خمصت وقد، لكترونيةاإل لئلدارة الجاهعات تمؾ وتطبيؽ غزة بقطاع الفمسطينية

 التي لكترونيةاإل التعاهبلت هع لتتواكب اإلدارية واألنظهة التشريعات تطوير عمى العهؿ ةر ضرو  :ىمياأ
 خبلؿ هف لكترونيةاإل اإلدارة لتطبيقات الهبلئهة التحتية البنية توفير عمى العهؿ، و لكترونيةاإل اإلدارة تفرضيا
 كافة في لكترونيةاإل اإلدارة تطبيقات استخداـ لدعـ البلزهة والفنية والبشرية الهادية اإلهكانات كافة توفير

 وتدريب تأىيؿ إعادة ، والعهؿ عمىغزة بقطاع ينيةالفمسط الجاهعات اتقدهي التي والخدهات اإلدارية األعهاؿ
 .اآللي الحاسب وتطبيقات الهعموهات تقنية عمى الفمسطينية الجاهعات في العاهميف

 بعنواف: (3119دراسة أبو أمونو ) -01
 الفمسطينية النظامية ػػ قطاع غزةفي الجامعات  واقع إدارة الموارد البشرية إلكترونياً 

في الجاهعات الفمسػطينية النظاهيػة فػي قطػاع  ارد البشرية إلكترونياً و ؼ عمى واقع إدارة الهالتعر  ىىدفت الدراسة إل
 اإلدارة إلػى عمػى التحػوؿ لمهسػاعدة العميػا اإلدارة قبػؿ هػف الهقػدـ الػدعـ التعػرؼ عمػى هػدىهػف خػبلؿ  غػزة

، التحػوؿ ىػذا إلنجػاز ىزيتيػاجا الهعموهػات وهػدى تكنولوجيا لهراكز التحتية البنية عمى التعرؼ وكذلؾ اإللكترونية
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 (153)وطبقػػت عمػػى ة، لمدراسػ كػأداة االسػػتبانة تواسػػتخده الهسػحي الهػنيج الوصػػفي التحميمػػي الدراسػػة تواتبعػ
 هع لمهجتهع ههثمة طبقية عشوائية هوظؼ واختيرت بطريقة عينة (239) هوظؼ هف هجتهع الدراسة الهكوف هف

إلػى وقػد توصػمت الدراسػة ، الدراسػة هجتهػع ظاهيػة فػي غػزة فػيجاهعػة هػف الجاهعػات الن كػؿ تهثيػؿ حجػـ هراعػاة
 بشػكؿ ويسػاىهاف العميا هتػوفراف اإلدارة ودعـ إلكترونياً  البشرية الهوارد إدارة أىهية ف وضوحأ :أىميانتائج عدة 
دارة الهوارد البشرية  عاـ بشكؿ اإللكترونية اإلدارة إلى التحوؿ عهمية في كبير باإلضافة  ،خاص بشكؿ لكترونياً إوا 

 ىالدراسػة إلػ خمصػتوقػد ، التحػوؿ ليػذا عهميػاً  كػافي بشػكؿ الهعموهػات تكنولوجيػا لهراكز التحتية البنية توافرلى إ
، اإللكترونيػة إلػى اإلدارة التحػوؿ يخػص هػا فػي الجاهعػات بػيف والتعػاوف التنسػيؽ ضػرورة :أىميػاتوصػيات عػدة 

عطاءو   الهعموهات. تكنولوجيا الهالي لهراكز الدعـ توفير و ترونية،اإللك اإلدارة إلى التحوؿ لعهمية األولوية ا 
  ( بعنواف:3119) السميري دراسة -00

 التطوير وسبؿ غزة بمحافظات الثانوية في المدارس اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ متطمبات توافر درجة
دية، البشرية، الفنية، )الها اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ هتطمبات توافر درجة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

 واتبعت الثانوية، الهدارس هديري نظر وجية هف غزة بهحافظات الهدارس الثانوية في ألهنية(ا اإلدارية،
 الدراسة عمى عينة االستبانة توزيع الوصفي التحميمي واعتهدت عمى االستبانة كأداة بحث، وتـ الهنيج الدراسة
تائج عدة ن إلىوقد توصمت الدراسة غزة،  بهحافظات ثانويةال لهدارس وهديرة هدير (124) هف الهكونة
 كاف ضعيفاً  غزة بهحافظات الثانوية الهدارس في اإللكترونية اإلدارةتطبيؽ  هتطمبات توافر درجة أف :أىميا
 الهتطمبات البشرية %، ونسبة توافر48.81توافر الهتطمبات الهادية %، حيث بمغت نسبة50.27 بنسبة

 %، أها33.1 توافر الهتطمبات الهالية، ونسبة %58.08 وافر الهتطمبات اإلداريةت%، ونسبة 54.17
 ضرورة :أىميالى عدة توصيات إوقد خمصت الدراسة %، 42.1 نسبة توافرىاكانت فالهتطمبات األهنية 

 عمى العهؿ، ضرورة اإللكترونية اإلدارة لدعـ هشروع والتعميـ التربية وزارة قبؿ هف كاهمة هيزانية تخصيص
 اإلدارة التحوؿ إلى نحو ونوابيـ الهدارس هديري وتييئة إعداد، والعهؿ عمى اإللكترونية اإلدارية الثقافة نشر

توفير الكوادر البشرية القادرة عمى تحهؿ ، و العهؿ وورشات والندوات، الدورات التدريبية، عبر االلكترونية
 هسئولية التحوؿ اإللكتروني.
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 واف:( بعن3118) دراسة زعرب -03
 األتمتة ودورىا في تحسيف أداء إدارات شئوف الموظفيف في الوزارات الفمسطينية بقطاع غزة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األتهتة ودورىا في تحسيف أداء إدارات شئوف الهوظفيف في الوزارات 
لدراسة الهنيج ا واتبعت( وزارة، 24) صؿأ( وزارة هف 22الحكوهية بقطاع غزة، حيث استيدفت الدراسة )

 )الهدراء، الوصفي التحميمي، واستخدهت االستبانة كأداة لجهع البيانات هف خبلؿ الحصر الشاهؿ لكؿ هف
ف الهوظفيف في ( والذيف يهارسوف هياـ وأنشطة إدارات شئو 110نوابيـ، ورؤساء األقساـ( والبالغ عددىـ )

أو  تطبيق درجةل عام بشكل ف ىناؾ قبوؿأ :مياأىنتائج عدة  إلىوقد توصمت الدراسة ، الوزارات الحكوهية

 وتقييـ واختيار واستقطاب تخطيط في تسيـ أف األتهتةوالحكومية،  الوزارات في األتمتة عناصر استخدام
تتوفر و ، جيد بشكؿ الحكوهية الوزارات في البشرية لمهوارد التدريبية االحتياجات وتحديدالهوارد البشرية، 

عدة توصيات  إلى وقد خمصت الدراسة%، 85.3عاـ في الوزارات الحكوهية بنسبة هتطمبات األتهتة بشكؿ 
 ،البشرية الهوارد وتقييـ ،واختيار ،واستقطاب التخطيط، عهمية في األتهتة عمى االعتهادضرورة  :أىميا

عادة البشرية، وفي لمهوارد التدريبية االحتياجات تحديدوأيضا في  جراءات اليندسة وا   شئوف ارةإد عهؿ نظـ وا 
، واالتصاالت الهعموهات تقنية هجاؿ في الحديثة التطورات تستوعب الحكوهية لكي الوزارات في الهوظفيف
 ووضع التقني بالتدريب االىتهاـ خبلؿ هف األتهتة استخداـ هف تحد التي الهعوقات بإزالة االىتهاـوضرورة 
 .لتطبيقيا الهناسبة الخطط
 بعنواف: (3116دراسة الغوطي ) -02

 الفمسطينية  الوزارات في العميا دارةاإل نظر وجية مف لكترونيةاإل  الحكومة مشروع نجاح تطمباتم
 خبلؿ هف فمسطيف وذلؾ في اإللكترونية الحكوهة نجاح هتطمبات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 عمى التعرؼو  فمسطيف، في لمحكوهة اإللكترونية استراتيجية وخطط واضحة رؤية وجود هدى عمى التعرؼ
واتبعت الدراسة الهنيج ، فمسطيف في اإللكترونية الحكوهة لقياـ جيود الكافية السياسية اإلرادة توفر هدى

 وزارات في الشاهؿ الحصر بأسموب الدراسة أجريت وقدالوصفي التحميمي، واستخدهت االستبانة كأداة لمبحث، 
  فروع هستوى عمى وذلؾ هنيا كؿ في العميا اإلدارة هستوى عمى وذلؾ وزارة( 22) وعددىا الفمسطينية السمطة
 بهتطمبات الهعرفة في قصور وجود :أىميانتائج عدة  إلى الدراسة توصمت وقد ،غزة قطاع في الوزارات
 وجود عدـو  ،لدييـ هفيوهيا في غهوض عنو نتج الوزارات في العاهميف لدى الحكوهة اإللكترونية هشروع
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 العميا اإلدارة اقتناع لىإ، باإلضافة الوزارات الفمسطينية في اإللكترونية وهةالحك إلى لمتحوؿ واضحة خطط
 هف الهظاىر الكثير عمى القضاء في الهساعدة عمى قدرتيا حيث هف اإللكترونية الكثيرة لمحكوهة بالهزايا
توصيات دة ع إلى الدراسة خمصت وقد، والجيد الوقت وتوفير والهحسوبية الفساد وتقميؿ العهؿ في السمبية
االىتهاـ بالبنية التحتية ووضع الخطط لتكاهميا في ، و ضرورة االىتهاـ بالكفاءات البشرية وتنهيتيا :أىميا

توفير القيادة الفاعمة والهؤىمة جود التنسيؽ الكاهؿ بيف الوزارات، والعهؿ عمى جهيع الهؤسسات الحكوهية هع و 
عطائيا الدعـ القانوني والتشريعي البلـز ىتهاـ بالييكميات التنظيهية والوظيفية لتبلئـ هع التغيرات اال، و وا 

رشادية إدلة أاإللكترونية، والعهؿ عمى تخفيؼ االجراءات البلزهة لتقديـ الخدهة هع توفير الهطموبة لمحكوهة 
 لتوعية الهواطنيف.

 ( بعنواف:3115دراسة أبو رحمة )  -04
 الوطنية السمطة وزارات في الموظفيف شئوف ارةدإ فاعمية عمى ثرىاأو  البشرية الموارد معمومات نظـ

 غزة  بقطاع الفمسطينية
 الهوظفيف شئوف إدارات في الهستخدهة البشرية الهوارد هعموهات بنظـ يؼالتعر  الدراسة إلى ىدفت ىذه

 عف كشؼال وتحميميا بغرض استخداهيا هجاالت تقييـ ؿخبل هف لؾوذ غزة بقطاع الفمسطينية السمطة بوزارات
التحميمي  الهنيج الوصفي الدراسة تبعتاو ، وفاعميتيا كفاءتيا هف وتحد النظـ مؾت تواجو التي عوباتالص

وىـ هدراء  الدراسةأسموب الحصر الشاهؿ لهجتهع  تاالستبانة كأداة لمبحث واعتهد تواستخده الهسحي
نتائج عدة  إلىاسة وتوصمت الدر ، فرد( 45) شئوف الهوظفيف في الوزارات الفمسطينية ونوابيـ ويبمغوف

 هعموهات نظـ استخداـوأف ، اليدوية النظـ عمى الوزارات بتمؾ الهوظفيف شئوف دوائر غالبية تركيز :أىميا
الحضور  أنظهة الخصوص وجو الهوظفيف وعمى شئوف عمى التركيز في ينحصر البشرية الهوارد
 اإلدارية نظـ الهعموهات كفاءة تدنييسبب هها  إلداريةاو  التكنولوجية الكفاءةفي  نقصىناؾ وأف ، نصراؼواال
 ضرورة :أىمياتوصيات عدة  إلىالدراسة  خمصتوقد ، الهوظفيف شئوف إدارة فاعمية تدني إلى تؤدي والتي
 والتعاوف يؽالتنس ضرورةو  ،الهمفات لحفظ التقنيات الحديثة هف باالستفادة الهوظفيف شئوف إدارات كافة اىتهاـ

 هجاالت نحو البشرية الهوارد نظـ هعموهات استخداـ الهوظفيف لتوجيو ديواف وبيف بيف الهؤسسات الحكوهية
 إدارات شئوف لتزويد الهطموب الهالي الدعـ بتوفير العميا اإلدارة اىتهاـ ضرورة، و والتطوير كالتخطيط أوسع

 .ونياً كتر إل البشرية الهوارد هعموهات نظـ إلنشاء وتشغيؿ البلزهة والهعدات باألجيزة الهوظفيف
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 الدراسات العربية: ثانياً 
 ( بعنواف:3103) دراسة السممي -0

 االحتياجات التدريبية لمديري المدارس االبتدائية بمدينة مكة المكرمة في ضوء متطمبات اإلدارة اإللكترونية
 يالتعرؼ عمى االحتياجات التدريبية لهديري الهدارس االبتدائية بهدينة هكة الهكرهة فلى إىدفت الدراسة 

هف وجية نظرىـ، واتبعت الدراسة الهنيج الوصفي التحميمي، واستخدهت  وء هتطمبات اإلدارة اإللكترونيةض
سموب الحصر الشاهؿ حيث تـ توزيع االستبانة عمى جهيع هديري أاالستبانة كأداة بحث، واستخدهت الدراسة 

عدة  إلى الدراسة توصمت وقد( هديرًا، 172) الهدراس االبتدائية الحكوهية بهدينة هكة الهكرهة والبالغ عددىـ
 ضوء في الهكرهة هكة بهدينة بتدائيةاال الهدارس لهديريدرجة االحتياجات التدريبية  أف :نتائج أىميا

جاءت عالية في جهيع هجاالت الدراسة، وقد جاء ترتيب ىذه االحتياجات  اإللكترونية اإلدارة هتطمبات
ة العهؿ اإللكتروني، ثـ هجاؿ حفظ واسترجاع البيانات، ثـ هجاؿ استخداـ التدريبية كالتالي: هجاؿ تييئة بيئ

عدة  ىالدراسة إل خمصت وقدهف الهعموهات،  ثـ هجاؿ الشبكات وقواعد البيانات، أاألجيزة التقنية، ثـ هجاؿ 
دارة عمى هجاالت اإل الهكرهة هكة بهدينة االبتدائية الهدارس هديريتدريب  ضرورة :أىمياتوصيات 

هيندسي الحاسوب لمهدارس االبتدائية، و ، وتوفير الهساعدة والدعـ هف الهبرهجيف لكترونية الهذكورة سابقاً إلا
 لكترونية . دارة اإلنظهة عمى  هتطمبات اإلوتدريب جهيع العاهميف في الهدرسة وهستخدهي األ

 بعنواف: (3101) بف طالبدراسة  -3
 في أمانة منطقة الرياض  لكترونيةاإل  ةالحكومدور تنمية الموارد البشرية في تفعيؿ  

 حيث تتهحور، لكترونيةاإل الحكوهةالتعرؼ عمى دور تنهية الهوارد البشرية في تفعيؿ  ىىدفت الدراسة إل
 شؤوف إدارة في البشرية وخصائصيا وأىدافيا الهوارد لتنهية هتكاهؿ هفيـو تحديد في الدراسة ىذه أىهية
 تمؾ وأثر الهوارد البشرية، تنهية نجاح هعايير بياف إلى إضافة ،ينة الرياضأهانة هد في والعاهميف األفراد

 التحميميواستخدهت الدراسة الهنيج الوصفي  العاـ األهف قطاع في اإللكترونية اإلدارة عمى الهعايير
 ( هوظؼ هف هوظفي268) ، وقد تـ توزيع االستبانة عمى عينة عشوائية هكونة هفواالستبانة كأداة بحثية

ىناؾ أف  :عدة نتائج أىميا إلى الدراسة توصمت وقدهوظفًا،  (816أهانة هنطقة الرياض والبالغ عددىـ )
عمى ، و لكترونيةاإل الحكوهةتفعيؿ لتنهية الهوارد البشرية بؿ تفعيؿ أفراد عينة الدراسة عمى سُ هوافقة هف 

عمى استخداـ التقنيات الحديثة في ، و ترونيةلكاإل الحكوهةتفعيؿ لتنهية الهوارد البشرية  في األساليب الهتبعة
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 ضرورة :أىمياتوصيات  ى عدةالدراسة إل خمصتقد و ، لكترونيةاإل الحكوهةتفعيؿ لتنهية الهوارد البشرية 
استخداـ ، والعهؿ عمى ة في هجاؿ الحاسوب واإلنترنتيهانة هنطقة الرياض لبراهج تدريبأترشيح العاهميف في 

تنهية ، وضرورة العهؿ عمى لكترونيةاإل الحكوهة وني في تنفيذ البراهج التدريبة لتطبيؽأساليب التدريب اإللكتر 
 هانة الرياض لتفعيؿ تطبيقات الحكوهة اإللكترونية.ألدى العاهميف في  بتكارياالهيارات التفكير 

 ( بعنواف:3101) دراسة المسعودي -2
 المكرمة مكة بمدينة الصحي الخاص بالقطاع يةالبشر  الموارد إدارة في اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ معوقات

 البشرية الموارد وموظفي مديري نظر وجية مف
الصحي  بالقطاع البشرية الهوارد إدارة في اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى هعوقات

 وكذلؾ التعرؼ( الهالية ،ريةالبش ،التقنية ،اإلدارية الهعوقات)في  والتي تتهثؿ الهكرهة هكة بهدينة الخاص
د ، وقالبشرية الهوارد وهوظفي هديري نظر وجية هف تمؾ الهعوقات عمى لمتغمب الهقترحة اآلليات برزأ عمى

كأداة لمبحث، وتـ توزيع  االستبانةعمى  واستخدهت الدراسة ،الهسحي الوصفي الهنيجعمى الدراسة  اعتهدت
 بالطريقة اختيارىـ وتـ ،البشرية الهوارد وهوظفي هديري( 100) في والتي تهثمت الدراسة االستبانة عمى عينة

 اإلجراءات :في تتهثؿ إدارية هعوقات وجود :أىميانتائج عدة  إلىوقد توصمت الدراسة العشوائية،  الطبقية
 والهعنوي الهادي بنوعيو ضعؼ التحفيزو  اإللكترونية، اإلدارة هجاؿ في التدريبية الدورات نقص الروتينية،
 آلليات الهوضحة اإلرشادية األدلة نقص: في تتهثؿ تقنية هعوقات، ووجود اإللكترونية التقنيات الستخداـ
 البلزهة التحتية البنية هستوى ضعؼو  وهتكاهمة، دقيقة بيانات قواعد إلى االفتقارو  اإلدارة اإللكترونية، تطبيؽ

كافة  في البشرية الهوارد هوظفي لدى الثقة قمة: في تتهثؿ بشرية هعوقات، ووجود اإللكترونية لتطبيؽ اإلدارة
 الحاسوب، أجيزة وصيانة تشغيؿ في الهتخصصيف الهوظفيف عدد في النقصو اإللكترونية،  التعاهبلت

 تتهثؿ هالية هعوقاتالبشرية، باإلضافة لوجود  الهوارد هوظفي بعض لدى نجميزيةاإل المغة هيارات ضعؼو 
 ضعؼو ، (العهؿ ورش الندوات، الهحاضرات،)لتنظيـ  الهنظهة راتبإدا الهالية الهخصصات ضعؼ: في

 لبراهج الهالية الهخصصات قمةو الهعموهات،  هجاؿ تقنيات في والدراسات لمبحوث الهخصص الهالي الدعـ
توصيات عدة  إلىالدراسة  خمصتوقد ، اإلدارة اإللكترونية هجاؿ في البشرية الهوارد لهوظفي التدريب
التدريبية  الدورات زيادة، و اإللكترونية اإلدارة نحو التحوؿ عهمية تؤخر التي الروتينية جراءاتاإل تبسيط :أىميا

 بعض لدى نجميزيةاإل المغة هيارات رفع، والعهؿ عمى اإللكترونية اإلدارة هجاؿ في البشرية الهوارد لهوظفي
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 في التدريب وبراهج والبحوث الهحاضرات إلقاهة الهخصص الدعـ الهالي زيادة، و البشرية هوظفي الهوارد
 .اإللكترونية اإلدارة هجاؿ

 ( بعنواف:3101) دراسة المغيرة -4
 لكترونية في إجراءات العمؿ اإلداري مف وجية نظر موظفيدارة اإل معوقات تطبيؽ اإل

 ديواف وزارة الداخمية السعودية 
هالية التي تواجو تطبيؽ اإلدارة التعرؼ عمى الهعوقات التنظيهية والبشرية والفنية وال إلىىدفت الدراسة 

 ، واعتهدت  الدراسةالتحميمي اإللكترونية في إجراءات العهؿ اإلداري، وقد استخدهت الدراسة الهنيج الوصفي
في ( هوظؼ هف هوظ352هف ) الهكونة الدراسة عينة الهعموهات هف لجهع رئيسة كأداة عمى االستبانة

تواجو  وجود هعوقات تنظيهية: أىميانتائج عدة  إلىمت الدراسة وقد توصديواف وزارة الداخمية السعودية، 
دارة الهركزية لدى بعض الرؤساء، وتداخؿ سموب اإلأههارسة  تتهثؿ في: تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

تواجو تطبيؽ اإلدارة  فنيةجود هعوقات ، وو لكترونيةدارة اإلاالختصاصات، وعدـ تييئة الهوظفيف لتطبيؽ اإل
عدـ وجود نظاـ فعاؿ و تتهثؿ في: قمة الدورات الهتخصصة في استخداـ التقنيات الحديثة،  ةاإللكتروني
تواجو تطبيؽ اإلدارة  هاليةوجود هعوقات لكترونية، و دارة اإلعدـ االستعانة في الخبراء لتطبيؽ اإلو لمصيانة، 
اليؼ الهادية لؤلجيزة التقنية ارتفاع التكو تتهثؿ في: قمة الحوافز الهادية الهقدهة لمهوظفيف،  اإللكترونية

، باإلضافة اإللكترونيةدارة وضعؼ الدعـ الهالي البلـز لتصهيـ وتطوير البراهج التي يتطمبيا تطبيؽ اإل
كاديهي والهيني عداد األتتهثؿ في: ضعؼ اإل تواجو تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بشريةهعوقات  لوجود

دارة ؼ الوعي التقني لدى القيادات التي تهمؾ قرار تطبيؽ اإلضعو ، اإللكترونيةدارة لهستخدهي تقنيات اإل
توصيات عدة  إلىالدراسة  خمصتوقد جيزة التقنية، دـ تنهية هيارات الهوظفيف عمى األعو لكترونية، اإل

تكثيؼ الدورات ، و اإللكترونيةدارة دارية وجعميا هرنة وهبلئهة لتطبيؽ اإلاإلنظهة ضرورة تعديؿ األ :أىميا
نظهة ، ووجوب تطوير األبالخبراء الهدربيف والهؤىميف ستعانةواالة في هجاالت التقنيات الحديثة، الهتخصص

هجزية لمهوظفيف العاهميف عمى  لكترونية، والعهؿ عمى توفير حوافز هاليةدارة اإلالتقنية لمتوافؽ هع تطبيؽ اإل
 جيزة التقنية.األ
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 ( بعنواف3119) دراسة البشري -5
 المكرمة مكة القرى بمدينة أـ جامعة إدارات في اإللكترونية ارةاإلد تطبيؽ معوقات

 بالجامعة التدريس ىيئة وعضوات اإلداريات نظر وجية مف 
 القرى بهدينة هكة أـ جاهعة إدارات في اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ هعوقات عمى التعرؼ إلى ىدفت الدراسة

 الهقترحة أبرز اآلليات عمى والتعرؼ بالجاهعة، يسالتدر  ىيئة وعضوات اإلداريات نظر وجية هف الهكرهة
 كأداة عمى االستبانة اعتهدتو  الهسحي، الوصفي الهنيج الدراسة واستخدهت، الهعوقات عمى تمؾ لمتغمب
 بالجاهعة التدريس بيئة وعضوات اإلداريات جهيع هف الهكونة الدراسة عينة الهعموهات هف لجهع رئيسة
: في تتهثؿ إدارية هعوقات وجود :أىميانتائج عدة  إلىالدراسة  توصمتوقد ، فرداً ( 441) عددىف والبالغ

 الندوات لحضور الهتاحة الفرص قمةو  ،اإللكترونية اإلدارة نحو التحوؿ عهمية تؤخر والتي الروتينية االجراءات
 ضعؼ: في تتهثؿ تقنية هعوقات وجودو  ،تدريبيةال الدورات نقضو  ،اإللكترونية باإلدارة الهتعمقة والهؤتهرات
 ضعؼو  اإللكترونية، اإلدارة تطبيؽ آلليات الهوضحة اإلرشادية األدلة نقصو  لؤلجيزة، والهتابعة الصيانة
 عدد في النقصو  نجميزية،اإل المغة هيارات ضعؼ: في تتهثؿ بشرية هعوقات وجود، و التحتية البنية هستوى

 واألهف الحهاية بأىهية الوعي نقصو  لي،اآل الحاسب أجيزة وصيانة تشغيؿ في الهتخصصات اإلداريات
 ضعؼو  الهساىهة الهالية، في الخاص القطاع دور هحدودية: في تتهثؿ هالية هعوقات وجود، و الهعموهاتي

 لبراهج الهالية الهخصصات قمةو  الهعموهات، تقنيات هجاؿ في والدراسات لمبحوث الهخصص الهالي الدعـ
 ، والعهؿ عمىاإللكترونية اإلدارة ثقافة نشرضرورة  :أىمياتوصيات عدة  إلىالدارسة  خمصتوقد ، التدريب
، اإللكترونية اإلدارة تطبيقات هع لمتعاهؿ وتأىيميف اإلداريات كفاءة رفع عمى تعهؿ تدريبية براهج وضع

 لتمبية الهناسب والتقني الهالي الدعـ عمى لمحصوؿ الخاص القطاع هؤسسات هع التواصؿضرورة و 
 .اإللكترونية ارةاإلد احتياجات

 ( بعنواف:3118) دراسة حمدي -6
 الصعوبات التي تواجو استخداـ اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الصعوبات )اإلدارية والتقنية والبشرية والهالية ( التي تحد هف استخداـ اإلدارة 
الحكوهية بهدينة هكة الهكرهة هف وجية نظر هديري ووكبلء تمؾ  اإللكترونية في إدارة الهدارس الثانوية

الهدارس، وقد استخدهت الدراسة الهنيج الوصفي الهسحي، واعتهدت الدراسة عمى االستبانة كأداة لمبحث 
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( وكيبًل، 191) ( هديرًا و40بواقع )( هف هدراء ووكبلء الهدارس الثانوية بهكة الهكرهة 131وزعت عمى )و 
عدـ وجود هختصيف في تشغيؿ  تتهثؿ فيوجود صعوبات إدارية  :أىميانتائج عدة  إلىالدراسة  وقد توصمت

إلى خطط الستخداـ اإلدارة اإللكترونية واالعتهاد عمى الوثائؽ  فتقاراالو وصيانة تقنيات اإلدارة اإللكترونية، 
التأخر في الدعـ و وط الياتفية، هحدودية الخط تتهثؿ فيصعوبات تقنية وجود ، و الورقية اكثر هف اإللكترونية

صعوبة التعاهؿ هع البرهجيات  تتهثؿ فيصعوبات بشرية وجود ، و قدـ األجيزة الهتوفرة بالهدارسو الفني، 
صعوبات  وجود، و ضعؼ التأىؿ التقني لهدراء ووكبلء الهدارسو اإللكترونية الهعتهدة عمى المغة اإلنجميزية، 

، لخاص في الهساىهة الهالية، وافتقار الهدارس لهيزانية خاصة بالتدريبدور القطاع ا نعداـا تتثهؿ فيهالية 
هوظؼ هختص بصيانة وهتابعة تقنيات اإلدارة  فيعيت ضرورة :أىمياتوصيات عدة  إلىالدارسة  خمصتوقد 

، عقد دورات هكثفة لمهدراء والوكبلء ووضع لوائح تنظيهية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، وضرورة  اإللكترونية
تفعيؿ دور القطاع ، و تعريب البرهجيات اإللكترونية التي تخدـ اإلدارة اإللكترونية بالهدارسوالعهؿ عمى 

 الخاص في دعـ اإلدارة اإللكترونية.
 ( بعنواف:3118) دراسة العريشي -7

 بىيه الممدست بالعاصمت والخعليم العامت للخربيت اإلدارة في اإللكخروويت اإلدارة حطبيك إمكاويت

 والتعميـ بالعاصهة لمتربية العاهة اإلدارة في اإللكترونية تطبيؽ اإلدارة إهكانية عمى التعرؼ إلى الدراسة تىدف
 وطبقت لمدراسة، واعتهدت عمى االستبانة كأداة التحميمي، الوصفي الهنيج بنيف، واتبعت الدراسة الهقدسة
 إلىوقد توصمت الدراسة ، بنيف الهقدسة بالعاصهة ـوالتعمي لمتربية العاهة باإلدارة العاهميف عمى جهيع الدراسة
 لمتربية اإلدارة العاهة في اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ إهكانية عمى هساعدة عواهؿ ىناؾ أف :أىميانتائج عدة 

والتعميـ  لمتربية العاهة اإلدارة في اإللكترونية اإلدارة لتطبيؽ هعوقات أف ىناؾ، و الهقدسة بالعاصهة والتعميـ
 العاهميف إلعداد الجيد التخطيط ضرورة :أىمياتوصيات عدة  إلىالدارسة  خمصتوقد الهقدسة،  لعاصهةبا

 البلزهة التدريبية الدورات عقد خبلؿ لكترونية هفاإل اإلدارة إلى التقميدية اإلدارة هف التحوؿ نحو وتييئتيـ
خبلؿ  هف لكترونيةاإل اإلدارة نحو متحوؿل وتييئتيـ اإلدارة هجاؿ في العاهميف تشجيع، والعهؿ عمى لتثقيفيـ
 .التغيير لعهمية البعض يبدييا التي الهقاوهة عمى لمتغمب لمحوافز أنظهة جيدة رصد
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 ( بعنواف:3118) دراسة العميري -8
 اإلدارة اإللكترونية في الجامعات السعودية

 "دراسة تطبيقية عمى جامعة أـ القرى بمكة المكرمة"
اإلدارية، الهادية، الهالية، التقنية( التي ، رؼ عمى هدى توافر الهتطمبات )البشريةىدفت الدراسة إلى التع

ـ القرى، وقد استخدهت الدراسة الهنيج الوصفي الهسحي، أتشجع عمى استخداـ اإلدارة اإللكترونية في جاهعة 
كميات بجاهعة ( هف عهداء ووكبلء ورؤساء أقساـ ال190واعتهدت عمى االستبانة كأداة بحث ووزعت عمى )

البراهج اإللكترونية في  قمة الخبراء في تصهيـ وتطوير :أىميانتائج عدة  إلىوقد توصمت الدراسة ، ـ القرىأ
ضعؼ التشريعات ، و قمة الخطط الهرنة والكافية الستيعاب أي تغييرات لتفعيؿ اإلدارة اإللكترونيةالجاهعة، و 

وقد ، قمة الهوارد الهخصصة لمتدريب عمى اإلدارة اإللكترونية، و ةوالقوانيف الني تحكـ تطبيؽ اإلدارة اإللكتروني
زهة لتطبيؽ اإلدارة استقطاب الكفاءات البشرية البل ضرورة :أىمياتوصيات عدة  إلىالدارسة  خمصت

وضع نظاـ ، و توفير الدعـ الهالي لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في الجاهعات السعوديةاإللكترونية، والعهؿ عمى 
عقد دورات لجهيع هنسوبي الجاهعة في هجاؿ اإلدارة يف في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، و ر لمهتفوقحواف

 اإللكترونية.
 ( بعنواف:3118) دراسة الكبيسي -9

 قطر دولة في لكترونيةاإل  لمحكومة التابع المعمومات مركز نظـ في لكترونيةاإل  اإلدارة تطبيؽ متطمبات
وهجاالت توظيؼ اإلدارة اإللكترونية،  لكترونيةاإل اإلدارة تطبيؽ هتطمبات عف ىدفت الدراسة لمكشؼ

 والهعوقات التي تواجو تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، وكيؼ يهكف التغمب عمى ىذه الهعوقات داخؿ هؤسسات
 عدة وتوصمت الدراسة إلى، االرتباطي الهسحي البحث واتبعت الدراسة الهنيجالهعموهات في دولة قطر، 

ركز نظـ الهعموهات بدولة قطر تتهثؿ في: لكترونية في هدارة اإلوجود عدة هعوقات لتطبيؽ اإل :ميانتائج أى
 هف قميمة غير قطاعات لدى اإللكترونية األهية، وانتشار والهعموهات لبلتصاالت التحتية البنية ضعؼ

 ىذا في الهستجدات كبةهوا عمى اإلدارية والنظـ التشريعات قدرة عدـ، و الحكوهية الجيات هع الهتعاهميف
، القطاعات الحكوهية في اإللكترونية اإلدارة تطبيقات وهزايا بأىهية العاـ الوعي ضعؼووجود ، الهضهار

 ضعؼلى إ، باإلضافة القطاعات الحكوهية أنشطة لكافة وشاهمة وهحددة واضحة تنظيهية ىياكؿ وجود عدـو 
 نقصو ، اإلدارية سمطاتيـ هف تقمؿ واعتقادىـ أنيا اإللكترونية اإلدارة بأىهية العميا باإلدارات الهسؤوليف قناعة
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 :أىميا توصياتعدة  إلىالدارسة  خمصتوقد ، الحكوهية بالقطاعات لمعاهميف والتدريب العمهي التأىيؿ
 التنظيهية اليياكؿ بناء إعادة، والدولة هستوى عمى والهعموهات لبلتصاالت حديثة تحتية بنية تأسيس ضرورة
عادة تخطيط يريالتغ هتطمبات يمبي بشكؿ لوظائؼا وتصهيـ  العميا اإلدارات تبنى، و العاهمة البشرية الهوارد وا 
 اإللكترونية وهراجعة لمتطبيؽ اإلدارة البلزهة القانونية التشريعات وضعو ، اإللكترونية اإلدارات تطبيؽ لهفاىيـ
عادة والموائح األنظهة  وتدريب تأىيؿ إلعادة البلزهة الستراتيجياتا وضع، والعهؿ عمى وتييئتيا صياغتيا وا 
 لمتطبيؽ الهادية واإلهكانات البلزهة الهالية االعتهادات توفيرالعهؿ عمى لى إ، باإلضافة البشرية الهوارد
 الفعاؿ.

 ( بعنواف:3118) دراسة المسعود -01
 الحكومية المدارس في اإلدارة اإللكترونية لتطبيؽ والمادية البشرية المتطمبات

 الرس بمحافظة ووكالئيا المدارس مديري نظر جيةو  مف
 في اإلدارة اإللكترونية لتطبيؽ توفراىا البلـز البشرية والهادية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الهتطمبات

 الوصفي الهنيجووكبلئيا، وقد استخدهت الدراسة  الهدارس هديري نظر وجية هف الحكوهية الهدارس
وقد ، الحكوهية لمهدارس بلً يووك هديًرا )٨٣٢(بانة كأداة بحث ووزعت عمى واعتهدت عمى االست ،الهسحي
 والقادرة فنًيا تأىيبلً  الهؤىمة الهدرسية اإلدارية الييئة توافر ضرورة :عدة نتائج أىميا إلىالدراسة توصمت 

 وتطوير يـتصه عمى القادريف الهبرهجيف تواجد إلى حاجةوجود و اإلدارية،  الهعموهات تقنية استخداـ عمى
 التربية بإدارات الهؤىميف الهدربيف توافر أىهيةلى إالهدرسية، باإلضافة  اإلدارية لؤلعهاؿ اإللكترونية البراهج
 تحقيؽ إلى حاجةاإلدارية، ووجود  الهعموهات تقنية استخداـ عمى الهدرسية اإلدارية الييئة لتدريب والتعميـ
 شبكة عمى لمهدرسة إلكتروني هوقع وجودو  ليا، التابعة والهدارس عميـوالت التربية إدارات بيف اإللكتروني الربط

 تعهؿ أفضرورة  :لى عدة توصيات أىمياإالدراسة  خمصتوقد ، الخارجي الهحيط هع اإلنترنت لمتواصؿ
 في عالًيا فنًيا تأىيبل الهؤىمة الوطنية الكوادر دور تفعيؿ عمى والتعميـ التربية وزارة في الهختصة الجيات

 استقطاب عمى والتعميـ التربية وزارة في الهختصة الجيات تعهؿ أف، وضرورة الحاسوبية البرهجة جاؿه
 اإلدارية الهعموهات تقنية استخداـ الهدرسية عمى اإلدارية الييئة وتدريب تأىيؿ عمى القادرة البشرية العناصر
  وهمحقاتيا، حاسوبية أجيزة) هف البلزهة التحتية البنى توفير ، وضرورةالهدرسي اإلداري العهؿ في وتفعيميا
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، الهدارس في اإللكترونية تطبيؽ اإلدارة تفعيؿ في تساىـ التي( الحاسوبية والبراهج االتصاؿ، شبكاتو 
  .الهدارس بيانات لحهاية اإللكترونية الحهاية براهج أفضؿ توفير  ضرورة لىإباإلضافة 

 بعنواف: (3117دراسة المير ) -00
 موارد البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةمتطمبات تنمية ال

 "دراسة تطبيقية عمى العامميف في اإلدارة العامة لممرور في البحريف "
لكترونيػة فػي اإلدارة العاهػة هػوارد البشػرية لتطبيػؽ اإلدارة اإلالتعػرؼ عمػى هتطمبػات تنهيػة ال ىتيدؼ الدراسة إل

وذلػػؾ  يالتحميمػػي بهدخميػػو الوثػػائقي والهسػػحالوصػػفي نيج لمهػػرور بههمكػػة البحػػريف، وقػػد اسػػتخدهت الدراسػػة الهػػ
( هف أصػؿ هجتهػع الدراسػة 292باستخداـ االستبانة كأداة لجهع البيانات، وطبقت الدراسة عمى عينة عددىا )

، وقػد تػـ اختيػارىـ )1221) العاهميف باإلدارة العاهة لمهرور بوزارة الداخمية بههمكة البحريف وعددىـ جهيعوىو 
وجػود هوافقػة هػف عينػة الدراسػة عمػى  :عػدة نتػائج أىميػاإلػى وقػد توصػمت عينة عشػوائية بسػيطة،  هف خبلؿ

لكترونيػػة وكػػذلؾ عمػػػى اإلجػػراءات الهتبعػػة لتصػػهيـ البػػػراهج سياسػػات تنهيػػة الهػػوارد البشػػػرية لتطبيػػؽ اإلدارة اإل
حػػد هػػا عمػػى وجػػود  ىافقػػة إلػػلكترونيػػة، ووجػػود هو الهطموبػػة لتأىيػػؿ العػػاهميف عمػػى تطبيقػػات العهػػؿ بػػاإلدارة اإل

لكترونية، وعمى طرؽ هتابعة وتقويـ التدريب لمتحوؿ شرية الهطموبة لتطبيؽ اإلدارة اإلتخطيط لتنهية الهوارد الب
: ضػرورة تػوفير الػدعـ الهػالي الػبلـز عػدة توصػيات أىميػاإلػى الدراسػة  خمصتووقد لكترونية، اإلدارة اإل ىلإ

، وضػرورة إعػداد فية في اإلدارة العاهة لمهرور في وزارة الداخمية بههمكػة البحػريلكترونلعهمية التحوؿ لئلدارة اإل
لكترونية في عهؿ اإلدارة العاهة لمهرور، وضرورة هتابعػة هػدي هسػاىهة دراسات عف جدوى  تطبيؽ اإلدارة اإل

 .البرناهج التدريبي عمى تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في تحقيؽ أىداؼ اإلدارة العاهة لمهرور
  ( بعنواف:3116) دراسة القحطاني -03

 مجاالت ومتطمبات ومعوقات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في السجوف          
 السعودية" العربية بالمممكة لمسجوف العامة المديرية عمى تطبيقية "دراسة

 اإلدارة يؽتطب ألىهية السعودية السجوف في العاهمة القيادات إدراؾ هدى عمى التعرؼ إلى ىدفت الدراسة
 التي الهعوقات هواجية بؿوسُ  التطبيؽ ذلؾ وهعوقات وهتطمبات هجاالت توظيفيا عمى والتعرؼ اإللكترونية،

الهسحي،  الوصفي استخدهت الدراسة الهنيج، و السعودية السجوف في اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ دوف تحوؿ قد
الهتهثؿ في جهيع الضباط  الدراسة هجتهع فرادأ ( هف300االستبانة كأداة بحث ووزعت عمى ) واعتهدت عمى
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هف الذيف عمى رأس  حتى الهرتبة الرابعة عشر هف رتبة رائد حتى رتبة لواء والهدنييف هف الهرتبة العاشرة
 الهجاالت أىـ أف :أىميانتائج عدة  إلىتوصمت الدراسة ، وقد جراء الدراسةإوالهبتعثيف في وقت عهميـ 
 األىـ هف تنازلياً  ترتيبيا بحسب عالية بدرجة فييا اإللكترونية اإلدارة توظيؼ إهكانية الدراسة أفراد يرى التي
 اإلحصائية الهعموهات توفير -البعض بعضيا هع إلكترونياً  السجوف ووحدات ربط إدارات) أىهية: األقؿ إلى

 هتطمبات أىـ أف(، و  الهالية عهاؿاأل -الهيزانية أعهاؿ -الهخزوف هراقبة -الساعة هدار عمى السجف إلدارة
 تنازلياً  ترتيبيا بحسب توفيرىا ضرورة عمى بشدة الدراسة أفراد وافؽ التي السجوف في اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ
 توفير - فروعيا وكافة لمسجوف العاهة الهديرية بيف اإللكتروني الربط تحقيؽ: )أىهية األقؿ إلى األىـ هف
 البشرية الكوادر وتدريب تعميـ - تعاهبلتو اإللكترونية كافة في الهستفيد وهعموهات بيانات لحهاية أهني نظاـ
الهشكبلت  لهعالجة الهتخصصيف يفيالفن وجود - اإللكترونية اإلدارة تطبيقات تناسب آلية حاسبات توفير -

 بالسجوف اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ هف بشدة تحد أنيا الدراسة أفراد يرى التي الهعوقات أىـ أف، (واألعطاؿ
 اإلهكانيات نقص: ) أىهية األقؿ إلى األىـ هف ترتيبيا تنازليا بحسب أبرزىا هعوقاً  عشر ثبلثة ىي السعودية

 نقص - الهتخصصة البشرية الكوادر نقص - الهالي الدعـ ضعؼ - (التقنيات البراهج، األجيزة،) الفنية
 الخبرات في النقص - واستخداهاتو نترنتواإل اآللي الحاسب ؿهجا في والهؤتهرات والندوات التدريبية الدورات
توفير  :أىمياتوصيات عدة إلى الدراسة  خمصتوقد ، (نترنتشبكة اإل خدهات هع التعاهؿ وهيارات

عادة ىيكمة الهديرية العاهة دارة اإللكترونية وفؽ خطط هدروسة، و هتطمبات البنية التحتية البلزهة لتطبيؽ اإل ا 
دارية لتناسب تقديهيا بشكؿ الكتروني أتهتو جهيع اإلجراءات اإلسب تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، و تنالمسجوف ل

هع بعضيا هف خبلؿ شبكة ربط جهيع هقرات السجوف ، و وذلؾ هف خبلؿ تبسيطيا بها يكفؿ السرعة والدقة
عادة تأىيؿ، و االستعانة بخبراء هختصيف في هجاالت الحاسوب والشبكاتو  إلكترونية، وتدريب الكوادر  ا 

 البشرية بها يناسب هتطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.
 ( بعنواف:3112) دراسة العمري -02

 المتطمبات اإلدارية واألمنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
 لمموانئ" العامة المؤسسة عمى مسحية "دراسة

العاهة  الهؤسسة في اإللكترونية اإلدارة لتطبيؽ واألهنية اإلدارية الهتطمبات عمى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ
 اإلدارة تطبيؽ تواجو قد التي والتحديات لمهوانئ في الههمكة العربية السعودية، وكذلؾ التعرؼ عمى الهعوقات
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االستبانة كأداة  واعتهدت عمىلمهوانئ، واستخدهت الدراسة الهنيج الوصفي،  الهؤسسة العاهة في اإللكترونية
فرد هف أفراد هجتهع البحث الهتهثؿ في جهيع العاهميف في الهؤسسة  (150)عدد وزعت عمى  حيث بحث،

 أف :ىمياأعدة نتائج  إلىوقد توصمت الدراسة ، % هف أفراد هجتهع البحث70 العاهة لمهوانئ، وتهثؿ العينة
دراؾ وضوح ىناؾ  العهؿ ـوهفاىي اإللكترونية، لهفيوـ اإلدارة لمهوانئ العاهة بالهؤسسة العاهميف لدى وا 

 تقدـ أف يهكف لمهوانئ الهؤسسة العاهة تقدهيا التي الخدهات حجـ إجهالي هف كبيرة نسبة أفو ، اإللكتروني
لتطبيؽ  واألهنية اإلدارية الهتطمبات هف لعدد الهبحوثيف لدى كبيراً  إدراكاً  أظيرت الدراسة، و إلكتروني بشكؿ
 وتوفير والهعاهبلت الحكوهية، اإلداري التنظيـ تطوير: اهني لمهوانئ العاهة الهؤسسة في اإللكترونية اإلدارة
صدار والتثقيؼ والتوعية والتدريب والتعميـ اإللكترونية، لئلدارة التحية البنية وقد وتحديثيا،  التشريعات وا 

 العاهة الخطوط يقوـ بوضع لمهعموهات وطني وجود نظاـ ضرورة :ىمياأعدة توصيات  إلىالدراسة  خمصت
 ألهف وطنية استراتيجية تبنيو العبلقة،  ذات الجيات كافة هع والتنسيؽ الهتابعة والتنفيذ هياـ ويتولى

 وتطوير تدريب، وضرورة تنفيذىا والخاص في العاـ جيود القطاعيف تظافر خبلؿ هف تتحقؽ الهعموهات
 .الهجاؿ ىذا في كؿ التطورات لهواكبة الحاسبات اآللية أجيزة عمى العاهمة البشرية الكوادر

 : الدراسات األجنبيةثالثاً 
 ( بعنواف:3102) Reddick& Norrisدراسة  -0

Local E‐Government in the United States: Transformation or 
Incremental Change 

 الحكومة االلكترونية المحمية في الواليات المتحدة: التحوؿ والتغير التدريجي 
في الواليات الهتحدة وهقارنة نهوىا هع التوقعات  ةة اإللكترونيالتعرؼ عمى هسار الحكوهلى إىدفت الدراسة 

 الحكوهة فع الوطني الصعيد عمىحصائييف إالتي كانت ترسهيا بعض الهؤلفات، وناقشت الدراسة هسحيف 
ف نهو الحكوهة أ إلىوخمصت الدراسة ،  2011 و 2004 عاـ في الهتحدة، الواليات في الهحمية اإللكترونية

ف الغالب عمييا ىو تقديـ أحد ها، و  لىإتطورىا بطيء  أفليس عمى الهستوى الهتوقع و  هحمياً  لكترونيةاإل
ىي  ساساً ألكترونية ف الحكوهة اإلأيمييا بعض التعاهبلت الخدهية عمى هستوى هحدود، و  لكترونياً إ تالهعموها

ا، وتعزي الدراسة ىذه ىناؾ تحوؿ في شكميعمى أف  ف ال دليؿأفي اتجاه واحد، هف الحكوهة لمهواطف، و 
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قمة الدراسات التي  لىإ يضاً أ، و ةدارة العاهة األهريكيتدرج االىتهاـ هف اإل لىإالفجوة بيف التوقعات والنتائج 
 لكترونية.تناولت هوضوع الحكوهة اإل

 بعنواف: Reddick & Abdelsalam  (2012)دراسة    -3
Channel Choice and the Digital Divide in E-Government:  

The Case of Egypt 
 لكترونية في مصرالفجوة الرقمية وخيارات االتصاؿ في الحكومة اإل 

التعرؼ عمى قنوات االتصاؿ بيف الهواطنيف والحكوهة في هصر هف خبلؿ دراسة قنوات  لىإىدفت الدراسة 
وهدى تأثير الفجوة  لكترونيةاالتصاؿ التقميدية هثؿ التمفوف والتعاهؿ الهباشر، ودراسة قنوات االتصاؿ اإل

 ، وقد قاهت الدراسة بعهؿ هسح عاـ آلراء الهواطنيف.لكترونيةالرقهية عمى اتصاؿ الهواطنيف بالحكوهة اإل
فجوة رقهية واضحة عبر استخداـ قنوات االتصاؿ الهختمفة  وجود :أىميانتائج عدة  إلىوقد توصمت الدراسة 

 خمصتوقد ، لكترونية هف قبؿ الحكوهة الهصريةىناؾ قصور في عرض الخدهات اإل فأ، و هع الحكوهة
 لكترونياً إصحاب القرار ألىيهو تقديـ الخدهات الحكوهية أضرورة استيعاب  :أىميا عدة توصيات إلىالدراسة 

داء لكترونية في دولة ناهية هثؿ هصر ستعهؿ عمى تحسيف األف الحكوهة اإلوأ ،دوات هختمفةأ عبر
 الحكوهي.

 بعنواف:  Dawood (3103)دراسة   -2
Kurdistan Region E-Government, Requirements and Benefits 

 لكترونية في منطقة كوردستاف، المتطمبات والفوائدالحكومة اإل 
وذلؾ هف  العراؽ  لكترونية في هنطقة كوردستافالتعرؼ عمى هتطمبات وفوائد الحكوهة اإل لىإىدفت الدراسة 

 وسمبيات النظاـ، إيجابيات عمى لمتدليؿ اإللكترونية، الحكوهة نظاـ هفاىيـ لتحديد تحميمياً  استخداـ نيجاً  خبلؿ
ظيار ، وقد استخدهت الدراسة العراؽ كردستاف إقميـ حكوهة أنشطة عمى النظاـ تطبيؽ تواجو التي التحديات وا 
ر ( شخص هف هوظفي الدوائ200كثر هف )أجراء هقاببلت هع إلجهع الهعموهات حيث تـ  كاداهالهقابمة 

 ليا تجاىؿ يهكف ال العراؽ كردستاف إقميـ حكوهة :أىميانتائج عدة لى إوقد توصمت الدراسة ، وهيةالحك
 توفير خبلؿ هف الهنطقة في الهواطنيف لخدهة جاىدة وتسعى اإللكترونية الخدهات هجاؿ في القادهة الثورة

 أسسب تتعمؽ التي حصائيةاإل ناتف ىناؾ نقص في البياأ، و اإللكترونية الحكوهة بوابة خبلؿ هف الخدهات
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الدراسة  خمصتوقد لكترونية،  ألىهية الحكوهة اإل لهوظفيفا وعيفي  ضعؼف ىناؾ أ، و اإللكتروني التحوؿ
 هناسبة إلكترونية بيئة خمؽ إلى راهية خططو  سياسات هؿ عمى وضععال ضرورة :أىمياتوصيات عدة  إلى

 هع الحكوهية الهؤسسات بيف الهعموهات شبكاتلعهؿ عمى نشر ، و ااإللكترونية الحكوهة نحو التحوؿ لعهمية
 نظـ هف الهستويات هختمؼ وتشغيؿ إدارة في هتكاهمة بيئة لتشكيؿ اإلنترنت شبكة عمى التركيز ضرورة

وأكثر النظـ  أحدث استخداـ خبلؿ هف الهنطقة في االتصاالت نظـ وتحسيف تطوير، و الهؤتهتة الهعموهات
 خريف في ىذه الهجاؿ، وعدـ االعتهاد عمى استيراد القوالب الجاىزة وهحاولةف تجارب اآلاالستفادة ه، و كفاءة

ضرورة و  البيئات، بيف والثقافة والتقاليد والعادات والهكونات الظروؼ في االختبلفات بسبب هباشرة تطبيقيا
 لكترونية.ىـ عناصر نجاح الحكوهة اإلأتطوير الهوارد البشرية بصفتيا هف 

 :بعنواف Karunasena & Others (3100)  دراسة  -4
Measuring the public value of e-government: a case study from Sri Lanka 

 دراسة حالة: سريالنكا -لكترونية قياس القيمة المقدمة مف الحكومة اإل 
وركزت الدراسة  ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس القيهة الهقدهة هف برناهج الحكوهة اإللكترونية في سريبلنكا،

ىداؼ الحكوهية، وتطوير الثقة، وفعالية بعاد ىي: تقديـ الخدهات اإللكترونية، وتحقيؽ األأربعة أعمى 
الهؤسسات الحكوهية، واعتهدت الدراسة عمى الهنيج الوصفي التحميمي هف خبلؿ استخداـ بيانات الهسوح 

أف  أىميا:نتائج عدة  إلىوقد توصمت الدراسة  ،هة اإللكترونية في سريبلنكاالوطنية الهتعمقة بتطوير الحكو 
وذلؾ بسبب  لكترونية في سريبلنكاعدـ رضى عف الخدهات الهقدهة هف خبلؿ برناهج الحكوهة اإلىناؾ 

لتكنولوجيا البنية التحتية  في ضعؼوالبيئة اإللكترونية غير األهنة، وأف ىناؾ  لكترونية،ضعؼ الخدهات اإل
تجديد البوابة اإللكترونية لمحكوهة أىميا:  عدة توصيات إلىالدراسة  خمصتد وقالهعموهات واالتصاالت، 

وبناء قدرات الهوارد البشرية لمعهؿ في تطوير البنية التحتية التقنية، و ف، اإللكترونية بها يمبي احتياجات الهواط
 البيئة التقنية.
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 :بعىىان  Gokmen (2010) دراسة -5

Developments and prospects in e-government Implementation in Turkey 
 التطورات واألفاؽ لمحكومة اإللكترونية في تركيا

لكترونية في تركيا، وقد اعتهدت التطورات في تطبيؽ الحكوهة اإل آخرالتعرؼ عمى  لىإىدفت ىذه الدراسة 
درة عف الحكوهة التركية الدراسة عمى الهنيج الوصفي التحميمي هف خبلؿ هراجعة التقارير واالحصائيات الصا

عدـ وجود الخبرة : أىميانتائج عدة  لىإوقد توصمت الدراسة ، لكترونية وتطبيقاتياوالهتعمقة باإلدارة اإل
دارة عدـ وجود الوقت الكافي لتطبيؽ اإللكترونية في تركيا، و يؽ الحكوهة اإلالكافية لدي الفريؽ القائـ عمى تطب

أىميا:  عدة توصيات إلىالدراسة  خمصتوقد هنية سريعة، ز خطة اعتهدت الحكوهة  لكترونية حيثاإل
العهؿ عمى استدراؾ التأخير ساليب الحديثة، و مة وذلؾ بتطبيؽ األالعهؿ عمى هعالجة االخطاء الحاص ضرورة

 .دارة العمياهف خبلؿ دعـ قوي هف اإل إالبالتطبيؽ والذي ال يتـ 
 ( بعىىان:0202) Zeletiدراست  -6

The progress and obstacles of implementing and improving e-government 

in Islamic Republic of Iran 

 اإلسالميت إيران جمهىريت في اإللكخروويت الحكىمت وحطىير حطبيكفي  والعمباث اإلوجاز

ية سبلهلكترونية في الجهيورية اإلالتعرؼ عمى هقدار التقدـ واالنجاز في الحكوهة اإل لىإىدفت الدراسة 
حكوهة الهعيقات والعقبات التي تحوؿ دوف هزيد هف التقدـ والتطوير في العمى يرانية، وكذلؾ التعرؼ اإل
وقد توصمت  ،لكترونيةاإلالتطمعات الهستقبمية لتطوير الحكوهة  لىإيرانية، كها تطرقت الدراسة اإللكترونية اإل

 لىإيراف تعود إفي لكترونية اإلجو تقدـ الحكوهة ىـ العقبات التي تواأف هف أ أىميا:نتائج عدة  إلىالدراسة 
 السياسية وغياب الكفاءة البشرية، والهشاكؿ وتطبيقاتيا، الهعموهات لتكنولوجيا التحتية النقص في البنية

تظافر جيود الجهيع  لىإالدراسة تعزيو لكترونية اإلفي تطبيؽ الحكوهة  همحوظاً  ف ىناؾ تقدهاً أ، و واالقتصادية
 العاـ القطاعيف في القرارات و صانعيأالحكوهية،  الهنظهات وأالهختصة،  الحكوهية السمطاتسواء كانت 

اإلعبلـ  وسائؿ والهشرعيف السياسية والسمطات والهالية التعميهية والهؤسسات اإلدارية الدوائر هثؿ والخاص
ضرورة أىميا:  توصياتعدة  إلىالدراسة  خمصتوقد ، لكترونيةاإلوالتزاهيـ جهيعا بدعـ هشروع الحكوهة 

 .لكترونيةاإلزيادة الجيد الهبذوؿ هف الجهيع الستخداـ جهيع الهوارد الهتاحة لتطوير الحكوهة 
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 بعىىان: Seresht & Others (2008) دراسة -7

E-management: barriers and challenges in Iran 

 يرافإلكترونية في دارة اإل العقبات والتحديات التي تواجو اإل
رونية في لكتت والتحديات التي تواجو تطبيؽ اإلدارة اإلىـ الهعيقاأالتعرؼ عمى  لىإىذه الدراسة ىدفت 

يرانية وذلؾ في جهيع هؤسساتيا العاهة والخاصة والتجارية، حيث تـ تصنيؼ العقبات الجهيورية االسبلهية اإل
ية والتنظيهية والتكنولوجية والثقافية ة واإلنسانياإلدار  بعاد وىي:أستة  لىإلكترونية دارة اإلالتي تواجو اإل

والبيئية، وقد اعتهدت الدراسة عمى الهنيج الوصفي التحميمي وذلؾ هف خبلؿ تطوير استبانة تـ توزيعيا عمى 
ف العائؽ أأىميا:  عدة نتائج إلىوقد توصمت الدراسة ، شخص هف الخبراء في جهيع الهجاالت (200)

نساني ثـ لعائؽ التنظيهي ثـ اإلداري ثـ البيئي ثـ اإللكترونية، يميو ااإلكبر لمحكوهة الثقافي ىو التحدي األ
ضرورة زيادة الوعي لدى الهواطنيف لتقبؿ أىميا:  عدة توصيات إلىالدراسة  خمصتوقد ، التكنولوجي
وتحفيز وتدريب ، البنية التحتية لتكنولوجيا الهعموهات واالتصاالت تطوير، وضرورة لكترونيةالحكوهة اإل

 .لكترونيةاإلدارة لهوظفيف لتطبيؽ اإلا
 :( بعنواف3118) Maumbe & Otherدراسة  -8

Questioning the pace and pathway of e-government development in Africa: 
A case study of South Africa's Cape Gateway project 

  لكترونية في افريقياتساؤالت حوؿ مسار تطوير الحكومة اإل 
 ة حالة البوابة االلكترونية في جنوب افريقيا""دراس

لكترونية في ، وذلؾ هف خبلؿ دراسة البوابة اإلفريقياألكترونية في ىدفت الدراسة لبحث تطور الحكوهة اإل
 الهحتوى تحميؿ عمى الدراسة اعتهدت وقد ،كدراسة حالة يـ الخدهات الهقدهة هف خبلليايفريقيا وتقأجنوب 

عدة  إلىوقد توصمت الدراسة ، نيا تعتبر هبادرة رائدة في القارةأحيث  ،أفريقيا بجنوب لمبوابة اإللكترونية
لكترونية دوف التقييـ الجيد لتنفيذىا ودراسة هنافع الحكوهة اإللى إفريقية تنظر أف البمداف اإلأىميا:  نتائج

 وعدـ الثقافية التعددية تواءحا عمى قدرتيا وعدـ الحكوهات تمؾ في التحتية عجز البنية، و الهخاطر والعقبات
عدـ التقميد أىميا:  عدة توصيات إلىالدراسة  خمصتوقد ، أحياناً  واالقتصادي لمبنياف االجتهاعي هراعاتيا

 الحكوهة لبراهج الدعـ هف هزيدضرورة تقديـ ال ، ولكترونية العالهية دوف الدراسة الجيدة ليالمحكوهات اإل
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لكترونية، وتطوير الهوارد البشرية التي تدعـ د الهالية لدعـ الحكوهة اإلضرورة توفير الهوار  ،اإللكترونية
 لكترونية.تطبيؽ الحكوهة اإل

 :بعىىانShahzad & Sandh (2002 )دراسة  -9
E-government Services In Pakistan 

 لكترونية في باكستافخدمات الحكومة اإل 
 يريدوف الذي وها الخدهات اإللكترونية ياؿح باكستاف في الهواطنيف توقعات عمى لمتعرؼ الدراسة ىذه

 التفاعؿ الهواطنيف خبلليا هف يستطيع التي الوسائؿ الهختمفة عمى كذلؾ التعرؼ خبلليا، هف عميو الحصوؿ
 في التحميمي الوصفي الهنيج الدراسة استخدهت وقد، الوسائؿ ىذه وهدى فعاليةلكترونية اإل الخدهات هع

 االنترنت وهواقع والهجبلت والهقاالت الكتب هثؿ الهختمفة الهصادر هف الثانوية البيانات جهع تـو  ،الدراسة
 والفاكس البريد عبر االستبانة وتوزيع والتمفونية الشخصية الهقاببلت خبلؿ هف األولية البيانات جهع وتـ
 ىذه هع فالهواطني تفاعؿ وسبؿ الكترونية خدهة( 133) عدد دراسة عمى التركيز تـ بحيث الهواطنيف عمى

وقد ، الخدهات عمى إجراءىا الهواطنوف يريد التي والتحسينات حياليا الهواطنيف توقعات ىي وها الخدهات
لكترونية، وعدـ عدـ نضوج التجربة الباكستانية في الحكوهة اإلأىميا:  نتائجعدة  إلىتوصمت الدراسة 

 :أىميا عدة توصيات إلىالدراسة  مصتخوقد لكترونية، خدهات اإلالستفادة هف الاىتهاـ الهواطنيف في ا
، الفائدة الهرجوة لتحقيؽ اإللكترونية لحكوهةلبلستفادة هف خدهات ا الهواطنيف تحفيز عمى العهؿ ضرورة

، اإللكترونية الحكوهة خدهات حياؿ الهواطنيف توقعات لتحقيؽ العهؿ في الشفافية سياسات إتباع وضرورة 
 استخداـ تحسيف وسبؿ اإلنتاجية تحسيف في اإللكترونية الخدهاتهف  االستفادةضرورة لى إباإلضافة 
 يتـ بحيث واحد هوقع في اإللكترونية الخدهات تجهيع، والعهؿ عمى العاـ القطاع في جيد بشكؿ الهعموهات
 .الخدهات إلى الوصوؿ لسيولة يؤدي الذي األهر واحد هدخؿ خبلؿ هف ليا الوصوؿ
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 ف:( بعنوا3116) Alharbiدراسة  -01
Perceptions of Faculty and Students toward the Obstacles of 

Implementing   E-Government in Educational Institutions in Saudi Arabia 
 المؤسسات في اإللكترونية الحكومة تنفيذ معوقات نحو والطالب التدريس ىيئة أعضاء تصورات

السعودية العربية المممكة في التعميمية  
دفت الدراسة لمتعرؼ عمى هعوقات  تطبيؽ الحكوهة اإللكترونية داخؿ الجاهعات بالههمكة العربية السعودية ى

عضاء ىيئة التدريس والطبلب، ولجهع البيانات اعتهدت الدراسة عمى استبانتيف، االستبانة أهف وجية نظر 
االستبانة الثانية  هاأية، عضاء ىيئة التدريس هف الجاهعات السعودأ( هف 101ولي استيدؼ عدد )األ

وقد توصمت ، الدراسة عمى هنيج البحوث الكهية ( طالب هف نفس الجاهعات، واعتهدت305) تفاستيدف
 ، لكترونيةهف العقبات التي تهت تحديدىا تهنع تطبيؽ الحكوهة اإل (37)ف أ أىميا: نتائجعدة  إلىالدراسة 

دارية، وسياسية، واجتهاعية، وتكنولوجية، فئات تهثمت في: عقبات ( 6تهثمت ىذه العقبات في) تعميهية، وا 
ف أولى العقبات التي تحوؿ دوف تطبيؽ الحكوهة اإللكترونية ىي العقبات اإلدارية، يمييا العقبات  والتهويؿ، وا 

 إلىالدراسة  خمصتوقد ، التعميهية، ثـ التهويمية، ثـ السياسية، ثـ التكنولوجية، وأخيرا العقبات االجتهاعية
 ينبغي هف خبلؿ تخطيط شاهؿ، ولذلؾ لكترونية تدريجياً يتـ تنفيذ الحكوهة اإلأف  أىميا: ة توصياتعد

 والتكنولوجية والتشريعية والهالية والتربوية التنظيهية والجوانب العواهؿ جهيع تتضهف شاهمة خطة وضع
، العالي التعميـ إلى االبتدائية الهرحمة هف الوطنية الهناىج فيلكترونية اإلدهج هجاالت الحكوهة ، و والبيئية

 بتنفيذ الهتعمقة والهؤتهرات والندوات التدريبية والبراهج العهؿ ورش بتقديـ التعميهية الهؤسسات ف تقوـأو 
جراءىهيتيا، و أاإللكترونية و  الحكوهة ، اإللكترونية لمحكوهة االجتهاعي الوعي هستوى لرفع واسعة حهمة ا 

 في ذلؾ وتوظيؼ وتطبيقاتيا اإللكترونية الحكوهة هجاالت عمى الجاهعة خؿدا الهوظفيف اإلدارييف تدريبو 
 .عهميـ هجاؿ
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة: رابعاً 
سػهت ، وقػد قُ ذات العبلقػة بهوضػوع الدراسػة هجهوعة هف الدراسػات إلى السابقة في سياؽ الدراسات تـ التطرؽ

الفمسػطينية، والدراسػات العربيػة والدراسػات األجنبيػة، وتهحػورت هحاور وىي الدراسات  ةثبلث ىىذه الدراسات إل
بها يعني اف ىذه الدراسات حديثة العيد وىـ ها يتطمبو هوضوع الدراسة  2013-2003الدراسات بيف عاهيف 

 لكترونية.العمـو اإلدارية وىو اإلدارة اإل حيث أف هوضوع الدراسة يشهؿ هوضوع حديث في
الػػبعض أىهيػػة  ددة هػػف هوضػػوع الدراسػػة، فقػػد تنػػاوؿجوانػػب هتعػػ ىات السػػابقة إلػػالدراسػػ عػػدد هػػف  وقػػد تطػػرؽ

      هثػػؿ دراسػػػة وهػػا يتعمػػػؽ بيػػا هػػف هتطمبػػػات لتطبيقيػػا وهعوقػػات تحػػػوؿ دوف تطبيقيػػالكترونيػػة اإلتطبيػػؽ اإلدارة 
 (،2009 )السػػػهيري، ودراسػػػة ،(2011 )العػػػالوؿ، ودراسػػػة ،(2011 )الحسػػػنات، ودراسػػػة ،(2012 ) الػػػرزي،
  ،(0Seresht & Others 2008) ودراسػػػة ،(2009 (، ودراسػػػة )البشػػػري،2010 )الهسػػػعودي، ودراسػػػة
 .(2003 )العهري، ودراسة

هثػػؿ  لكترونيػػة هػػف وجيػػات نظػػر الهسػػئوليف والهػػواطنيفوالػػبعض األخػػر تنػػاوؿ هوضػػوع تطبيػػؽ الحكوهػػة اإل 
لكترونية سواء كػاف ذلػؾ هػف ا باإلدارة اإلخروف الهوارد البشرية وعبلقتيآ كها تناوؿ، (2006 دراسة )الغوطي،

 )الهيػػر،  ودراسػػة ،(2010، )بػػف طالػػب لكترونيػػة هثػػؿ دراسػػةدارة اإلخػػبلؿ دور الهػػوارد البشػػرية فػػي تطبيػػؽ اإل
( 2009 ،أهونػوبػو أ) دارة الهػوارد البشػرية هثػؿ دراسػةإلكترونيػة فػي دارة اإلو هف خبلؿ اسػتخداـ اإلأ(، 2007
لكترونيػة دارة اإلقافتيػا التنظيهيػة فػي تطبيػؽ اإلخػروف تنػاولوا دور الهؤسسػة وثآ(، و 2005 بو رحهة،أ) ودراسة

 )السػيمي، ودراسػة ،(2011 )وادي وكسػاب، ودراسػة ،(2011 )العاجز، ودراسة ،(2011 )شمبي، هثؿ دراسة
2009 .) 

 االستفادة مف الدراسات السابقة:
 وقد تـ االستفادة هف الدراسات السابقة في التالي:

 إثراء اإلطار النظري في الدراسة. -
 .خريف هحميًا وعربيًا وعالهياً االطبلع عمى تجارب اآل -
 الهساعدة في تحميؿ وتفسير نتائج الدراسة الحالية. -
 االستفادة في تحديد هحاور الدراسة. -
 الهناسبة. حصائيةاإلاستخداـ األساليب  ىداؼ الدراسة وأداة الدراسة لتحقيؽ أتصهيـ وتطوير  -
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 :في الجدوؿ التالي خالؿ استعراض الدراسات السابقة، يمكف التعقيب عميياومف 
 (: التعقيب عمى الدراسات السابقة07جدوؿ رقـ)

 

 وما يميزىا الدراسة الحالية الفجوة في الدراسات السابقة الدراسات السابقة
أبرزت الدراسات السابقة أىهية اإلدارة  -

اإللكترونية وتطبيقيا في جهيع 
ات الحكوهية والخاصة وأيضًا الهؤسس

 هؤسسات الهجتهع الهدني.
أكدت جهيع الدراسات السابقة عمى  -

ضرورة التخطيط الجيد لتطبيؽ اإلدارة 
 اإللكترونية.

أكدت جهيع الدراسات السابقة عمى  -
أىهية توفر العنصر البشري الهؤىؿ 

 لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.
اتفقت ىذه الدراسة هع الدراسات  -

ة عمى دور اإلدارة اإللكترونية السابق
في تحسيف جودة األداء وتطوير 

 العهؿ. 
 



لـ تركز أي هف الدراسات السابقة الفمسطينية   -
عمى  الهوارد البشرية وسبؿ تطويرىا لتطبيؽ 

ف كثير هنيا أوصى أاإلدارة اإللكترونية هع 
 .بأىهية  تطوير الهوارد البشرية

جهيع  لـ تتناوؿ أي هف الدراسات السابقة -
)تقييـ األداء، وظائؼ تنهية الهوارد البشرية

وربطيا  التدريب، تنهية الهسار الوظيفي(
بتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية واكتفى بعضيا 

لمتدريب هثؿ دراسة )بف  ةباإلشار 
 .( 2007(، ودراسة )الهير، 2010طالب،

حتى تمؾ الدراسات التي درست سبؿ تنهية  -
ارة اإللكترونية لـ الهوارد البشرية لتطبيؽ اإلد

تتطرؽ إلى هدى توفر هتطمبات تطبيؽ اإلدارة 
اإللكترونية وىو ها قد يفقد تنهية الهوارد عمى 
تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية أىهيتيا إذا لـ تتوفر 

  هتطمبات التطبيؽ.

 الهوارد دور تتناوؿ التي األولى الدراسة تعتبر -
 زارةو  في اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ في البشرية
 .بغزة واإلسكاف العاهة األشغاؿ

 الهوارد تنهية وظائؼ ههارسة أىهية الدراسة بينت -
  بغزة واإلسكاف العاهة األشغاؿ وزارة في البشرية

 .اإللكترونية اإلدارة وربطيا بتطبيؽ
بينت الدراسة اىهية ربط هخرجات وظائؼ تنهية  -

 الهوارد البشرية)تقييـ األداء، التدريب، تنهية الهسار
الوظيفي( ببعضيا وكذلؾ بتطبيؽ اإلدارة 

 اإللكترونية.
حاولت الدراسة الحالية في الجهع بيف النواحي  -

النظرية والنواحي العهمية هف خبلؿ ربط تنهية 
 الهوارد البشرية بتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.

بينت الدراسة أىهية توفير الهتطمبات البلزهة  -
زارة األشغاؿ العاهة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في و 

 .بغزةواإلسكاف 
 الهصدر: الجدوؿ هف إعداد الباحث 
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 الفصؿ الرابع
 منيجية الدراسة

 

 المقدمةاواًل: 

 أسموب الدراسةثانيًا: 

 مجتمع الدراسةثالثًا: 

 أداة الدراسةرابعًا: 

 صدؽ االستبيافخامسًا: 

 ثبات االستبيافسادسًا: 

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة المعالجاتسابعًا: 
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 مةالمقدأواًل: 
جراءاتيا هحوراً  وعف  ،يتـ هف خبللو انجاز الجانب التطبيقي هف الدراسة رئيسياً  تعتبر هنيجية الدراسة وا 

طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات الهطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا 
 تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.  وبالتالي ،الدراسة الهتعمقة بهوضوع الدراسةفي ضوء أدبيات 

وكذلؾ أداة الدراسة الهستخدهة وطريقة  ،ةالدراسوعينة وهجتهع  هتبعنيج اللمه تناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً حيث 
في  تـ إتباعيالئلجراءات التي  كها يتضهف وصفاً  ،وهدى صدقيا وثباتيا ،وكيفية بنائيا وتطويرىا عدادىاإ

وينتيي الفصؿ بالهعالجات هيا لجهع بيانات الدراسة، ااستخدتـ واألدوات التي  ،ينياأداة الدراسة وتقن تصهيـ
 .يمي وصؼ ليذه اإلجراءات اوفيه، واستخبلص النتائجلبيانات في تحميؿ ا خدهتاستالتي  اإلحصائية

 أسموب الدارسةثانيًا: 
والػذي  ،ـ الهػنيج الوصػفي التحميمػيااسػتخد تػـ بناًء عمى طبيعة الدراسة واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا فقد

، كهػا وكهياً  كيفياً  ويعبر عنيا تعبيراً  دقيقاً  يعتهد عمى دراسة الظاىرة كها توجد في الواقع وييتـ بوصفيا وصفاً 

الهتعمقة بالظاىرة هف أجؿ استقصاء هظاىرىا وعبلقاتيا الهختمفة، بؿ  تجهع الهعموهاب  ال يكتفي ىذا الهنيج
يزيػػد بيػػا يػػؿ والػػربط والتفسػػير لموصػػوؿ إلػػى اسػػتنتاجات يبنػػي عمييػػا التصػػور الهقتػػرح بحيػػث يتعػػداه إلػػى التحم

 .رصيد الهعرفة عف الهوضوع
 مصدريف أساسيف لممعمومات: تـ االعتماد عمىوقد 
هصادر البيانات الثانوية والتي عمى في هعالجة اإلطار النظري حيث تـ االعتهاد : الثانوية المصادر -0

والهراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة، والدوريات والهقاالت والتقارير، واألبحاث  تتهثؿ في الكتب
 والدراسات السابقة التي تناولت هوضوع الدارسة، والبحث والهطالعة في هواقع اإلنترنت الهختمفة.

كأداة انة االستباالعتهاد عمى  فقد تـ الدراسةلهعالجة الجوانب التحميمية لهوضوع و : المصادر األولية -3
، جهع البيانات األولية، وقد صههت استبانة خصيصاً ليذا الغرضاستخدهت في و في البحث،  ةرئيسي

 استخداـ الهقابمة كأداة هساعدة لتفسير بعض النتائج. ذلؾ فقد تـ باإلضافة إلى
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 مجتمع الدراسةثالثًا: 
ف هجتهػع الدراسػة ىػو جهيػع إوبػذلؾ فػ ،هجتهع الدراسة يعرؼ بأنو جهيع هفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث

عمػػى هشػػكمة الدراسػػة وأىػػدافيا فػػاف الهجتهػػع  ونػػوف هوضػػوع هشػػكمة الدراسػػة، وبنػػاءً األشػػياء الػػذيف يك األفػػراد أو
شػيادة الثانويػة  ف عمػىهػوظفي وزارة األشػغاؿ العاهػة واإلسػكاف فػي غػزة الحاصػمي جهيػع الهستيدؼ يتكػوف هػف

 هوظؼ. (070)عددىـ والبالغ ا عبلقة هباشرة بتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية والذيف وظائفيـ لي العاهة فأعمى
استبانة عمى هجتهع الدراسة وقد تـ استرداد  (070)طريقة الحصر الشاهؿ، حيث تـ توزيع تـ استخداـ وقد 

 .%000بنسبة  ستبانةا )070(
 خطوات بناء االستبانة

      لكترونيػػةر تنميػػة المػػوارد البشػػرية فػػي تطبيػػؽ اإلدارة اإل دو لهعرفػػة  -االسػػتبانة-إعػػداد أداة الدراسػػةوقػػد تػػـ 
 -الخطوات التالية: عاتباهف خبلؿ  ،" غزة-" دراسة ميدانية عمى وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف

واالسػتفادة هنيػا فػي بنػاء ، الدراسات السابقة ذات الصمة بهوضوع الدراسػةو  اإلدارياألدب عمى  طبلعاال -1
 غة فقراتيا.وصيا االستبانة

 .وفقراتيا االستبانةهف أساتذة الجاهعات الفمسطينية والهشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد  عدد ةاستشار  -2
 تحديد الهجاالت الرئيسية التي شهمتيا االستبانة. -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ هجاؿ. -4
ف اإلداريػيف هػف أعضػاء ىيئػة هف الهحكهي( 07) عمى ياعرضو  تـ تصهيـ االستبانة في صورتيا األولية  -5

 ( يبيف أسهاء أعضاء لجنة التحكيـ.0والهمحؽ رقـ ) األزىروجاهعة  ،التدريس في الجاهعة اإلسبلهية
 رلتسػتق ،هف حيث الحذؼ أو اإلضػافة والتعػديؿ االستبانةفي ضوء أراء الهحكهيف تـ تعديؿ بعض فقرات  -6

 (.7) رقـ ؽهمح ،( فقرة66في صورتيا النيائية عمى ) االستبانة
 أداة الدراسةرابعًا: 

  تعد االستبانة أكثر وسائؿ الحصوؿ عمى البيانػات هػف األفػراد اسػتخداهًا و انتشػارًا، و تعػرؼ االسػتبانة بأنيػا :
 كتابية وىي نفسو، الهفحوص ليا باالستجابة يقوـ آراء أو هعموهات عمى لمحصوؿ تستخدـ وبنود أبعاد ذات أداة "
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دور تنميػػػة المػػػوارد "  حػػػوؿالدراسػػػة إعػػػداد اسػػػتبانة (، حيػػػث تػػػـ 006: 7002األسػػػتاذ، )األغػػػا و  " تحريريػػػة
 ."غزة-األشغاؿ العامة واإلسكاف في وزارةلكترونية دارة اإل البشرية في تطبيؽ اإل

 وتتكوف استبانة الدارسة مف ثالث أقساـ رئيسية وىي :
عدد  ،الهستوى التعميهي ،الهستوى الوظيفي ،الجنس العهر،)األولية وىو عبارة عف البيانات القسـ األوؿ: 

ؿ الحاسوب وتكنولوجيا الهعموهات، الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا الهستجيب في هجا ،الخدهةسنوات 
 (.الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا الهستجيب في هجاؿ التنهية البشرية

الموارد البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بوزارة السياسات المتبعة في تنمية وىو عبارة عف  القسـ الثاني:
 هجاالت: (2)هوزع عمى  ،فقرة (22)ويتكوف هف  ،األشغاؿ العامة واإلسكاف بغزة

 .ةقر ( ف02هف ) فويتكو  ،سياسات التدريب عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية :المجاؿ األوؿ
 .ات( فقر 6) ويتكوف هف ،سياسات تنمية المسار الوظيفي :المجاؿ الثاني
 .ات( فقر 00هف ) فويتكو  ،سياسات تقييـ األداء:  المجاؿ الثالث

مة امدى توفر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في وزارة األشغاؿ العوىو عبارة عف  :الثالثالقسـ 
 هجاالت:( 2)هوزع عمى فقرة،( 22)ويتكوف هف ،بغزة واإلسكاف

 .اتقر ( ف2هف ) فويتكو  ،دارية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةمدى توفر المتطمبات اإل :المجاؿ األوؿ
 .ات( فقر 2ويتكوف هف ) ،مدى توفر المتطمبات البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية :المجاؿ الثاني
 .ات( فقر 6هف ) فويتكو  ،مدى توفر المتطمبات األمنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية: المجاؿ الثالث

 ( فقرة.02ويتكوف هف ) قنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية،توفر المتطمبات التالمجاؿ الرابع: مدى 
 (:08) رقـ تـ استخداـ هقياس ليكرت الخهاسي لقياس استجابات الهبحوثيف لفقرات االستبياف حسب جدوؿ

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي18)رقـجدوؿ 
 ؽ بشدةهواف هوافؽ هحايد  غير هوافؽ غير هوافؽ بشدة االستجابة
 2 2 2 7 0 الدرجة

 " وبػػذلؾ يكػػوف الػػوزف النسػػبي فػػي ىػػذه الحالػػة ىػػو غيػػر هوافػػؽ بشػػدة( لبلسػػتجابة " 0الدرجػػة ) وقػػد تػػـ اختيػػار
 .% وىو يتناسب هع ىذه االستجابة70
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 صدؽ االستبيافخامسًا: 
االستقصػاء صدؽ االسػتبانة يعنػي التأكػد هػف أنيػا سػوؼ تقػيس هػا أعػدت لقياسػو، كهػا يقصػد بالصػدؽ شػهوؿ 

لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميػؿ هػف ناحيػة، ووضػوح فقراتيػا وهفرداتيػا هػف ناحيػة ثانيػة، بحيػث 
 التأكد هف صدؽ االستبانة بطريقتيف:تـ (، وقد 0225تكوف هفيوهة لكؿ هف يستخدهيا )عبيدات وآخروف، 

  الظاىري": ؽالصد" صدؽ المحكميف  -0

دارة ا  هتخصصيف في إدارة األعهاؿ و هف ال (50) ة هف الهحكهيف تألفت هفاالستبانة عمى هجهوعتـ عرض  
آلراء  ةستجابتـ اال(، وقد 5دارية وأسهاء الهحكهيف بالهمحؽ رقـ )هوارد البشرية ونظـ الهعموهات اإلال

جراء ها يمـز هف حذؼ وتعديؿ في ضوء الهقترحات الهقدهة، وبذلؾ خرج االستبياف في صورتو و الهحكهيف  ا 
 (.0انظر الهمحؽ رقـ ) -نيائيةال
 صدؽ المقياس:  -0

 Internal Validityأوال: االتساؽ الداخمي 

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي هدى اتساؽ كؿ فقرة هف فقرات االستبانة هع الهجاؿ الذي تنتهي إلية ىذه 
كؿ فقرة هف فقرات بيف  رتباطاالالداخمي لبلستبانة هف خبلؿ حساب هعاهبلت  تساؽاالحساب تـ الفقرة، وقد 

 هجاالت االستبانة والدرجة الكمية لمهجاؿ نفسو.
 Structure Validity البنائيثانيا: الصدؽ 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد هقاييس صدؽ األداة الذي يقيس هدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة الوصوؿ 
 .االستبانةمية لفقرات كؿ هجاؿ هف هجاالت الدراسة بالدرجة الك رتباطاإلييا، ويبيف هدي 

 أواًل: نتائج االتساؽ الداخمي
والذي  كؿ هجاؿ والدرجة الكمية لنفس الهجاؿفقرة هف فقرات ؿ ( هعاهؿ االرتباط بيف ك59) رقـ جدوؿيوضح 

صادقة لها  الهجاالتوبذلؾ تعتبر ىذه  α ≤ 2.21يبيف أف هعاهبلت االرتباط الهبينة دالة عند هستوي هعنوية 
 و.وضعت لقياس
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لنفس المجاؿ والدرجة الكمية كؿ مجاؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات : ( 19) ـرق جدوؿ  

 .α ≤ .050االرتباط داؿ إحصائيًا عند هستوي داللة  *
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 Structure Validity البنائي: الصدؽ ثانياً 
لتي تريد األداة الوصوؿ يعتبر الصدؽ البنائي أحد هقاييس صدؽ األداة الذي يقيس هدى تحقؽ األىداؼ ا

 إلييا، ويبيف هدي ارتباط كؿ هجاؿ هف هجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة.
عند هستوي أف جهيع هعاهبلت االرتباط في جهيع هجاالت االستبانة دالة إحصائيًا  (02) رقـيبيف جدوؿ 

 لقياسو. تها وضعوبذلؾ يعتبر جهيع هجاالت االستبانة صادقو ل α ≤ 2.21 هعنوية
 معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة: (02) رقـ جدوؿ

 المجاؿ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط
القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 سياسات التدريب عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.

 .سياسات تنهية الهسار الوظيفي

 .سياسات تقييـ األداء

السياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية بوزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف بغزة

 .هدى توفر الهتطمبات اإلدارية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

 .لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةهدى توفر الهتطمبات البشرية 
 .هدى توفر الهتطمبات األهنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
 .هدى توفر الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

مدى توفر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في وزارة 
 .ةبغز  األشغاؿ العامة واإلسكاف

 . α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند هستوي داللة *          
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 Reliabilityثبات االستبانة سادسًا: 
يشير الثبات إلى إهكانية الحصوؿ عمى النتائج نفسيا لو أعيد تطبيؽ األداة عمى نفس األفراد، ويقصد بو إلى 

وانسجاهو  تساقواها ىي درجة  أو ،ة يستخدـ فيياأي درجة يعطي الهقياس قراءات هتقاربة عند كؿ هر 
 (.0220واستهراريتو عند تكرار استخداهو في أوقات هختمفة )القحطاني، 

 تحقؽ هف ثبات استبانة الدراسة هف خبلؿ:تـ الوقد 
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامؿ ألفا كرونباخ  

 (.05) رقـ نة، وكانت النتائج كها ىي هبينة في جدوؿطريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبا تـ استخداـ
 معامؿ ألفا كرونباخ  لقياس ثبات االستبانة: (21)رقـ جدوؿ 

 المجاؿ
عدد 
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كرونباخ

الصدؽ 
 *الذاتي

 سياسات التدريب عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.

 .سياسات تنهية الهسار الوظيفي

 .سياسات تقييـ األداء

السياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية بوزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف بغزة

 .هدى توفر الهتطمبات اإلدارية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

 .البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية هدى توفر الهتطمبات
 .هدى توفر الهتطمبات األهنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
 .هدى توفر الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

مدى توفر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في وزارة 
 . بغزة امة واإلسكافاألشغاؿ الع

 المجاالت السابقة معا
 الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي الهوجب لهعاهؿ ألفا كرونباخ*
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أف قيهة هعاهؿ ألفا كرونباخ كانت هرتفعة لكؿ هجاؿ حيث ( 05) رقـ واضح هف النتائج الهوضحة في جدوؿ
وكذلؾ قيهة الصدؽ الذاتي  (،لجهيع فقرات االستبانة ) بمغتبينها  ،(،تتراوح بيف )

( بينها بمغت لجهيع فقرات االستبانة ) ،(،كانت هرتفعة لكؿ هجاؿ حيث تتراوح بيف )
وىذه القيهة تعد هرتفعة وهطهئنة لهدى ثبات أداة الدراسة، حيث يرى  وىذا يعنى أف هعاهؿ الثبات هرتفع،

(، واألهر الذي يشير إلى 0.5الهختصيف أف الهحؾ لمحكـ عمى كفاية هعاهؿ ألفا كرونباخ ىو )كثير هف 
 (.0227يهكف أف تسفر عنيا أداة الدراسة عند تطبيقيا )جودة،  التيثبات النتائج 

ويكػوف الباحػث قػد تأكػد هػف صػدؽ  ،(7)رقػـ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كها ىػي فػي الهمحػؽ بذلؾ و 
اسػتبانة الدراسػة ههػا يجعمػو عمػى ثقػة تاهػة بصػحة االسػتبانة وصػبلحيتيا لتحميػؿ النتػائج واإلجابػة عمػى ات وثب

 .أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسةسابعًا: 
 Statistical Package for the Socialتـ تفريغ وتحميؿ االستبانة هف خبلؿ برناهج التحميػؿ اإلحصػائي 

Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبػار هػا إذا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سػهرنوؼ - اختبػار كولهجػوروؼ تػـ اسػتخداـ
 .(00) رقـ في جدوؿ، وكانت النتائج كها ىي هبينة كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي هف عدهو

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  :(22) رقـجدوؿ 

القيمة االحتمالية  المجاؿ ـ
(Sig.) 

0.  
 هدى توفر هتطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف

 .بغزة

0.  
شغاؿ السياسات الهتبعة في تنهية الهوارد البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بوزارة األ

 .العاهة واإلسكاف بغزة

 جميع مجاالت االستبانة 
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هستوى الداللة هف  أكبركانت  (.Sig)القيهة االحتهالية  ( أف00) رقـ واضح هف النتائج الهوضحة في جدوؿ
210.≥ α،  ابة سيتـ استخداـ االختبارات الهعمهية لئلج حيثيتبع التوزيع الطبيعي وبذلؾ فإف توزيع البيانات

 عمى فرضيات الدراسة. 
 تـ استخداـ األدوات اإلحصائية التالية:

النسب الهئوية والتكرارات والهتوسط الحسابي: يستخدـ ىذا األهر بشكؿ أساسي ألغراض هعرفة   -0
 . فيد في وصؼ عينة الدراسة، هها يتكرار فئات هتغير ها

 ت االستبانة.( لهعرفة ثبات فقراCronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  -0
قد تـ و ( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientهعاهؿ ارتباط بيرسوف )  -3

 استخداهو لحساب االتساؽ الداخمي والصدؽ البنائي لبلستبانة.

( لهعرفة ها إذا كانت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار   -4
هو لمتأكد هف داللة ااستخد تـ ولقد أـ زادت أو قمت عف ذلؾ، 2طة )الحياد( وىي الدرجة الهتوس ىإل

 الهتوسط لكؿ فقرة هف فقرات االستبانة.

 ت( لهعرفة ها إذا كاف ىناؾ فروقػاIndependent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  -5
 ذات داللة إحصائية بيف هجهوعتيف هف البيانات الهستقمة. 

( لهعرفة ها ( One Way Analysis of Variance - ANOVAتحميؿ التبايف األحادياختبار   -6
 إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث هجهوعات أو أكثر هف البيانات.
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 الفصؿ الخامس

 تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 

 المقدمةأواًل: 

 الوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة ثانيًا: 

الدراسة فرضيات اختبارلثًا: ثا



125 
 

 المقدمةاواًل: 
، وذلؾ هف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضهف ىذا الفصؿ عرضًا ل

والوقوؼ عمى  ،والتي تـ التوصؿ إلييا هف خبلؿ تحميؿ فقراتيا االستبانةالدراسة واستعراض أبرز نتائج 
الوظيفي، الهستوى التعميهي، عدد سنوات الهستوى  ،الجنس العهر،)ت عمى هتغيرات الدراسة التي اشتهم

الدورات  اؿ الحاسوب وتكنولوجيا الهعموهات،الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا الهستجيب في هج ،الخدهة
لذا تـ إجراء الهعالجات اإلحصائية  ،التدريبية التي حصؿ عمييا الهستجيب في هجاؿ التنهية البشرية(

إذ تـ استخداـ برناهج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتهاعية  ،الدراسة استبانةمبيانات الهتجهعة هف ل
(SPSS)  .لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ 

 الوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة وفؽ البيانات األوليةثانيًا: 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر -
 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (:30) رقـ ؿجدو

 النسبة المئوية % العدد العمر
 39.2 47 سنة 30إلى اقؿ هف  20هف 
 30.8 37 سنة 40إلى اقؿ هف  30هف 
 17.5 21 سنة 50إلى اقؿ هف  40هف

 12.5 15 سنة فأكثر 50
 100.0 120 المجموع

 
قؿ هف أ إلى 20هف نة الدراسة أعهارىـ تتراوح  هف عي% ها نسبتو ( أف 02)رقـ يتضح هف جدوؿ 

 إلى 40 هف% تتراوح أعهارىـ ، وسنة 40 قؿ هفأ إلى 30 تتراوح أعهارىـ هف %، وسنة 30
  .سنة فأكثر 12% أعهارىـ بينها  ،سنة 50قؿ هف أ

ف ها نسبتو أو  ،سنة 12قؿ هف أ% هف عينة الدراسة ىـ 78.1ف ها نسبتو أوهف خبلؿ النتائج السابقة يتضح 
 :بالتالي هيهكف تفسير ىو ها و ، سنة 42قؿ هف أ% ىـ 82
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 . 2007بعد االنقساـ الفمسطيني عاـ  جدد بهوظفيف ستبداليـاو  الحكوهة هوظفي هف كبير عدد تغيير  -

% 71 ، حيث تشير إحصائيات ديواف الهوظفيف العاـ أف ها يزيد عفسياسة الحكوهة في توظيؼ الشباب -
، كانت أعهارىـ وقت 0252حتي هنتصؼ عاـ  0228هنذ هنتصؼ عاـ  فيف الذيف تـ تعينيـهف الهوظ

 .(0252 )يونس، سنة 42التعييف أقؿ هف 

يتكوف هعظهو هف الشباب القادريف  بغزة سكافأف الييكؿ التنظيهي بوزارة األشغاؿ واإلوتدؿ ىذه النتائج عمى 
 .لكترونيةاإلغيرىـ عمى التعاهؿ هع هجاالت اإلدارة  فهكثر أ

وتتفؽ ىذه األرقاـ هع هعظـ الدراسات التي تناولت الهجتهع الفمسطيني وهؤسساتو الحكوهية والخاصة 
هف العاهميف  45قؿ هف سف أ( والتي تعدت فييا نسبة هف ىـ 2012 هجتهع الهدني هثؿ دراسة )الحسنات،الو 

نسبة العاهميف في وزارة  أف إلىارت أش( والتي 2011 ، ودراسة )العاجز،%89في الجاهعات الفمسطينية 
 الجهعيات درست( والتي 2011 )العالوؿ، %، وكذلؾ دراسة93ىي  50التربية والتعميـ الذيف ىـ دوف سف 

 %.85 ىي سنة 50دارة هف ىـ دوف نسبة العاهميف في هجمس اإل تفكان غزة خيرية في قطاعال
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -

 عينة الدراسة حسب الجنس توزيع (:04)رقـ جدوؿ 
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 88.3 106 ذكر
 11.7 14 أنثى

 100.0 120 المجموع


 يعودوقد  ،إناث % بينها ،ذكور هف عينة الدراسة% ها نسبتو أف  (04)رقـ يتضح هف جدوؿ 
ىذه النسبة هف نسبة توزيع الجنس  تقترب، و بغزة لى الطبيعة الفنية لعهؿ وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكافإ ىذا

 )هركز االحصاء لئلناث% 19.5،% لمذكور80.5 والتي بمغت ،2011 لمقوى العاهمة في فمسطيف
 .(2011 ،الفمسطيني

 ،الخيرية لكترونية في الجهعياتدارة اإلالتي درست اإل (2011 وتتفؽ بذلؾ ىذه النتائج هع دراسة )العالوؿ،
، فوكالة الغوث لتشغيؿ البلجئيف الفمسطينيي لكترونية فيدرست اإلدارة اإلالتي ( و 2009 )عهار، ودراسة
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 ويعود اتفاؽ الدراسة الحالية، سبلهيةالجاهعة اإل لكترونية فيرست اإلدارة اإلد( والتي 2011 )شمبي، ودراسة
أجريت تحت  أي أنيا أف جهيعيا أجريت في قطاع غزة في األعواـ الخهسة األخيرة إلىهع ىذه الدراسات 
 .نفس الظروؼ تقريباً 

 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي -
 عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفيتوزيع  (:05)رقـ جدوؿ 

 النسبة المئوية % العدد المستوى الوظيفي
 6.5 7 الفئة العميا
 19.4 21 الفئة األولى
 38.9 42 الفئة الثانية
 21.3 23 الفئة الثالثة

 13.9 15 ة الرابعةالفئ
 100.0 108 المجموع



% هستواىـ الوظيفي الفئة العميا،  هف عينة الدراسة% ها نسبتو ( أف 01)رقـ يتضح هف جدوؿ 
% هستواىـ الوظيفي الفئة  ،الفئة الثانيةهستواىـ الوظيفي % ، هستواىـ الوظيفي الفئة األولى

ف توزيع أ وهف خبلؿ ىذه النتائج يهكف استنتاج ،وظيفي الفئة الرابعة% هستواىـ الالثالثة، بينها 
الهوظفيف عمى الفئات الوظيفية يعتبر توزيعا هنطقيا، حيث تأتي في الهرتبة األولى الفئة الثانية والتي تشهؿ 

شغاؿ وزارة األهع طبيعة عهؿ  النسبيتوزيع ال ويتناسب ىذافي كؿ الهجاالت،  الفنية الوظائؼ التخصيصية
 بالفنية واليندسية. أعهاليا صؼتتوالتي  بغزة العاهة واإلسكاف

 ف الذيف لـ يجيبوا عف ىذا السؤاؿ يهثموفأ وهف خبلؿ التوزيع النسبي لمهستويات الوظيفية يهكف هبلحظة
سئمة جابة عمى األنسبة هرتفعة جدًا بالهقارنة هع تفاعؿ عينة الدراسة هع اإل هف عينة الدراسة وىي 52%
والذيف هف الهفترض  ،ف ىناؾ عدد هف الهوظفيف الذيف يحهموف درجة البكالوريوسأ إلىذلؾ  ، ويعودألخرىا

ف عدـ رضاىـ عف ىذا الوضع ىو هف دفعيـ أو  ،هعينيف عمى الفئة الرابعة الفئة الثانية أف يكونوا هف هوظفي
 لعدـ االجابة عمى ىذا السؤاؿ.
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 لتعميميتوزيع عينة الدراسة حسب المستوى ا  -
 عينة الدراسة حسب المستوى التعميميتوزيع  (:06) رقـجدوؿ 

 النسبة المئوية % العدد المستوى التعميمي
 ثانوية عاهة 

 هتوسط دبموـ
 بكالوريوس
 دراسات عميا
 المجموع

 

%  ،يحهموف درجة الثانوية العاهة اسةهف عينة الدر % ها نسبتو أف  (01) رقـيتضح هف جدوؿ 
% يحهموف درجة  بينها ،% يحهموف درجة البكالوريوسوأف ، يحهموف درجة الدبموـ الهتوسط

  .الدراسات العميا
كثر هف أف أو  ،% هف عينة الدراسة يحهموف درجة بكالوريوس فأعمى87كثر هف أف أ إلىالنتائج  ىذه وتشير

 الفمسطينية لى سياسة التوظيؼ الهتبعة في الحكوهةإذلؾ  ، ويعودفأعمى رلهاجستي% يحهموف درجة ا02
 بغزة العاهة واإلسكاف شغاؿسياسة وزارة األ إلىوالتي تفضؿ توظيؼ حهمة البكالوريوس فأعمى، ىذه باإلضافة 

هجتهع الدراسة ف أ يهكف استنتاج النتائج السابقة وهف خبلؿدراساتيـ العميا،  باستكهاؿالتي تسهح لهوظفييا 
 .دارة اإللكترونيةاإلتطبيؽ هؤىؿ لمقياـ بهتطمبات 

جريت في هجتهعات ألدراسات العميا هقارنة ببعض الدراسات التي انسبة لى ارتفاع إالنتائج ىذه  تشيرو  
 هانة هنطقة الرياضأ لكترونية فيدارة اإلاإل درستالتي  (0252 )بف طالب، خرى هثؿ دراسةأعربية 
( والتي 0228%، ودراسة )الهير،5.1 نسبة حهمة شيادات الدراسات العميافكانت  العربية السعودية بالههمكة

فقد عمى الهستوى الهحمي ها أ%، 72. دارة العاهة لمهرور في البحريف فكانت النسبةتناولت العاهميف في اإل
لكترونية وهعوقات تطبيقيا في الحكوهة اإل درست( والتي 0250 ىذه النتائج هع نتائج دراسة )الرزي، اقتربت

% هف عينة 01عف  كانت نسبة الدراسات العميا فييا تزيد، حيث في قطاع غزة هؤسسات السمطة الفمسطينية
( 0221 )الغوطي، وكذلؾ تقترب النتائج هف  نتائج دراسة %،12إلىونسبة حهمة البكالوريوس تصؿ  ،الدراسة



129 
 

ف أ الإ اإلدارة العميا في الهؤسسات الحكوهية،وجية نظر  درست تطبيؽ الحكوهة االلكترونية هفوالتي 
، وتقترب %57.2 ةاسات العميا فكانت النسبوتقؿ في الدر  %87 االخيرة تزيد في البكالوريوس فكانت النسبة

ولى في وزارات السمطة ( والتي كانت نسبة حهمة الشيادة الجاهعية األ0221 رحهة، بوأ) النتائج هع دراسة
ف ىذه قؿ هأها نسبة الحاصميف عمى الدراسات العميا فكانت أ ،%14.1 فمسطينية بقطاع غزة ىيالوطنية ال

ارتفاع في نسبة الحاصميف عمى  وهف خبلؿ النتائج السابقة يهكف هبلحظة%، 1.7 إلىالدراسة حيث وصمت 
ودراسة           (0221 سة )الغوطي،را( عنو في د0250 )الرزي، الدراسات العميا في ىذه الدراسة ودراسة

ثقافة الدراسات العميا في السنوات األخيرة وتوافر براهجيا في  انتشارلى إ ، ويعود ذلؾ(0221 ،أبو رحهو)
الجاهعات الفمسطينية في قطاع غزة وىو ها يسيؿ االلتحاؽ بيا دوف عناء السفر الذي كاف يعانيو طالب 

 دراسة توصمتدارة اإللكترونية حيث ابي نحو تطبيؽ اإليجإ، وتعد ىذه النتائج عاهؿ الدراسات العميا سابقاً 
في الهؤسسات الحكوهية  ىـ هتطمبات نجاح هشروع الحكوهة اإللكترونيةأف هف بأ( 0221 )الغوطي،
 كبر عدد  هف الحاصميف عمى الهؤىبلت العمهية.أوجود  الفمسطينية

 الخدمةتوزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات  -
 الخدمةعينة الدراسة حسب عدد سنوات  توزيع (:07)رقـ جدوؿ 

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخبرة
 32.5 39 سنوات 5أقؿ هف 

 27.5 33 سنوات 10إلى اقؿ هف  5هف 
 20.0 24 سنة 20إلى اقؿ هف  10هف

 20.0 24 سنة فأكثر 20
 100.0 120 المجموع

 ،سنوات 5أقؿ هف لدييـ  الخدهةسنوات  لدراسةهف عينة ا % ها نسبتوأف  (08)رقـ يتضح هف جدوؿ 
لدييـ  الخدهةسنوات  %بينها  ،سنوات 10اقؿ هف  إلى 5هف لدييـ  الخدهةتتراوح سنوات  %
 . سنة فأكثر 20 بنفس النسبةو  سنة 20قؿ هف أ إلى 10هفتتراوح 

وقد  ،جدد واستبداليـ بهوظفيف هوظفي الوزارة بسبب االنقساـ الداخمي هف كبير عدد تغيير إلى ويعود ذلؾ
لكترونية يجابي في التحوؿ لئلدارة اإلإعاهؿ سنوات  5أقؿ هف  سنوات خدهةيكوف ارتفاع نسبة هف لدييـ 
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نو قد يكوف ىناؾ ألكترونية في حيف دارة اإلحيث يسيؿ تدريب الهوظفيف الجدد عمى هتطمبات تطبيؽ اإل
ر بسبب خوفيـ يوا النظاـ البيروقراطي والذيف قد يقاوهوا التغيهع الهوظفيف القداهى الذيف تعود برأكصعوبة 
 هف التكنولوجيا. وظائفيـعمى 

( والتي تناولت الهؤسسات الحكوهية في قطاع غزة 2012 )الرزي، وتقترب نتائج ىذه الدراسة هع نتائج دراسة
   نتائج دراسة سة هع واختمفت نتائج الدار سنة خبرة،  15قؿ هف أهف عينة الدراسة ىـ % 87وكانت نسبة

( والتي تناولت وزارات السمطة الفمسطينية في قطاع غزة حيث كانت نسبة هف لدييـ خبرة 2005 بو رحهة،أ)
ف ألى إ (2012 نتائج  دراسة )الرزي، نتائج ىذه الدراسة هع تقارب ويعود%، 54.5سنوات ىي  10-5هف 

( 2005و رحهو، أبهع دراسة ) االختبلؼظروؼ، أها جريتا في فترة زهنية هتقاربة وفي نفس الأالدراستيف 
  بعد الهدة الزهنية بيف الدراستيف واختبلؼ الظروؼ. فيعود إلى

 

تكنولوجيا و  توزيع عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا المستجيب في مجاؿ الحاسوب -
 المعمومات

 المعمومات اتدريبية في مجاؿ الحاسوب وتكنولوجيعينة الدراسة حسب الدورات التوزيع  (:08) رقـ جدوؿ
الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا المستجيب 

 في مجاؿ الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات
 النسبة المئوية % العدد

 13.3 16 لـ أحصؿ عمى دورات تدريبية
 15.0 18 حصمت عمى دورة تدريبية واحدة
 13.3 16 حصمت عمى دورتيف تدريبيتيف

 58.3 70 صمت عمى ثبلث دورات تدريبية فأكثرح
 100.0 120 المجموع



 ،لـ يحصموا عمى أي دورة تدريبيةعينة الدراسة هف % ( أف ها نسبتو 07)رقـ  يتضح هف جدوؿ
حصموا عمى  ،في هجاؿ الحاسوب وتكنولوجيا الهعموهات حصموا عمى دورة تدريبية واحدة %

 .% حصموا عمى ثبلث دورات تدريبية فأكثر ينهاب دورتيف تدريبيتيف،
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في هجاؿ  تدريبية قد حصموا عمى دورات هف هجتهع الدراسة %71 ف ها يزيد عفأ السابقة وتشير النتائج 
، وتعتبر ىذه النتائج وراتد 2كثر هف أحصموا عمى  %17ف ها يزيد عف أو  ،الحاسوب وتكنولوجيا الهعموهات

  تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.هؤشر إيجابي إلهكانية 
حصائيات دائرة التدريب في هركز الحاسوب الحكوهي وىو الجية الهسئولة عف تدريب هوظفي الحكوهة وتشير إ

 لبللتحاؽتـ ترشيحيـ قد الوزارة  ( هف هوظفي52) ف عددألى إفي هجاؿ الحاسوب وتكنولوجيا الهعموهات 
إلى عاـ  (ـ0227)الفترة ها بيف عاـ خبلؿ  ا الهعموهاتهجاؿ الحاسوب وتكنولوجيدورات تدريبية في ب
ية في بالهقارنة هع نسبة الحاصميف عمى الدورات التدريب جداً  قميؿٌ  ، وىو عددٌ (0252 عبد الوىاب،) (ـ0252)

ىذا  هف الدورات التدريبية الحاصؿ عمييا الهوظفيف فيف النسبة الهرتفعة أ اً ىذا الهجاؿ، هها يعطي هؤشر 
نفسيـ في هجاؿ الحاسوب وتكنولوجيا أالشخصي هف قبؿ الهوظفيف لتطوير  االىتهاـلى إعود الهجاؿ ي

 الهعموهات. 

( والتي كانت نسبة هف حصموا عمى دورات في 0221 وتزيد نتائج ىذه الدراسة عف نتائج دراسة )الغوطي،
 نسبة عف دراسة )شمبي،وتزيد ىذه ال فراد عينة الدراسة، كهاأ% هف 81.1 نترنت ىيهجاؿ الحاسوب واإل

وكذلؾ  ،%15.5 ىي في الجاهعة االسبلهية بغزة تدريبية حصموا عمى دورات( والتي كانت نسبة الذيف 0255
ف نسبة الذيف حصموا عمى دورات في ىذا الهجاؿ في أكدت عمى أ( والتي 0255 )الحسنات، تزيد عف دراسة

في ىذه الدراسة بكثير عف النسب في الدراسات العربية %، كها وتزيد النسب 18ىي  الجاهعات الفمسطينية بغزة
لـ  العاهميف باإلدارة العاهة لمهرور في ههمكة البحريف% هف 10 فأ إلى (0228 )الهير، حيث تشير دراسة

كانت نسبة هف لـ يحصموا عمى دروات ( حيث 0252 ) بف طالب، يحصموا عمى دورات تدريبية، وكذلؾ دراسة
 %.48 عف تزيدطقة الرياض هانة هنأفي  تدريبية
نسبة الحاصميف عمى دورات في هجاؿ الحاسوب وتكنولوجيا الهعموهات في الدراسات الفمسطينية  ارتفاع ويعود
ها خرجت بو  هية الحاسوب، وىذا ها يتفؽ هعأاىتهاـ الهؤسسات الفمسطينية عمى اختبلفيا بأىهية هحو  إلى

 أفراد اإلدارة العميا بالهؤسسات الحكوهية الفمسطينية% هف 97( هف تأكيد اكثر هف 0221 دراسة )الغوطي،
 هية الحاسوب في الهؤسسات الحكوهية.أىهية هحو أعمى 
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 توزيع عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا المستجيب في مجاؿ التنمية البشرية -
 جاؿ التنمية البشريةعينة الدراسة حسب الدورات  التدريبية في متوزيع  (:09)رقـجدوؿ 

الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا 
 المستجيب في مجاؿ التنمية البشرية

 النسبة المئوية % العدد

 35.0 42 لـ أحصؿ عمى دورات تدريبية
 21.7 26 حصمت عمى دورة تدريبية واحدة
 21.7 26 حصمت عمى دورتيف تدريبيتيف

 21.7 26 حصمت عمى ثبلث دورات تدريبية فأكثر
 100.0 120 المجموع

 

أجابوا أنيـ لـ  يحصموا عمى أي دورة عينة الدراسة هف  %35.0 أف ها نسبتو (09) رقـ يتضح هف جدوؿ
و ثبلث دورات حصموا عمى دورة تدريبية واحدة ودورتيف تدريبيتيف  %21.7 ،تدريبية في هجاؿ التنهية البشرية

 . تدريبية فأكثر
 ويعود ذلؾ% حصموا عمى دورات تدريبية في هجاؿ التنهية البشرية، 11 كثر هفأف أ إلىالنتائج  ىذه وتشير
نشاط ديواف الهوظفيف العاـ لمتدريب في ىذا الهجاؿ عف طريؽ الهركز الوطني لمتدريب حيث تشير  إلى
ة التي التحؽ بيا هوظفي وزارة األشغاؿ العاه الدورات التدريبيةف عدد أ ديواف الهوظفيف العاـ حصائياتإ

ىو  ـ(0250)حتى  ـ(0227) ديواف الهوظفيف العاـ خبلؿ الفترة هفبهية البشرية نفي هجاؿ الت واإلسكاف
% والذيف لـ يحصموا عمى دورات تدريبية في هجاؿ 21 ها نسبةأ، (0252حهيد، )دورة تدريبية  (000)

فمـ يحصموا عمى دورات هف  ،ينيـ حديثاً يغمب الهوظفيف هوظفيف جدد تـ تعأف أ إلى فتعودالتنهية البشرية 
فراد الهجتهع الفمسطيني أقمة االىتهاـ الشخصي هف  إلىتمؾ التي نظهيا ديواف الهوظفيف العاـ، باإلضافة 

 بصفة عاهة في دورات التنهية البشرية هثؿ اىتهاهيـ في دورات الحاسوب وتكنولوجيا الهعموهات.
دارة اإللكترونية في وزارة ( والتي تناولت تطبيؽ اإل0255 دراسة )العاجز، فىذه الدراسة ه وتقترب نتائج

، وقد %12 إلىتصؿ التنهية البشرية الذيف تدربوا عمى هجاالت  فالتربية والتعميـ والتي كانت نسبة الهوظفي
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نسبة الذيف لـ يحصموا عمى دورات  فأكدت أ( والتي 0252 )بف طالب، ىذه الدراسة هع دراسة اختمفت
 %.1.1 التنهية البشرية هف العاهميف في اهانة هنطقة الرياض ىيتدريبية في هجاالت 

 اختبار فرضيات الدراسةثالثًا: 
 ،لعينتيف هستقميف Tاختبار لعينة واحدةT 0)اختبار ةالهعمهي اتالختبار فرضيات الدراسة تـ استخداـ االختبار 

 .بيانات يتبع التوزيع الطبيعيفي حالة أف توزيع الة هناسب ختباراتااله ىذ ،اختبار التبايف األحادي(
 .اختبار الفرضيات حوؿ متوسط )وسيط( درجة اإلجابة يساوي درجة الحياد

وىي تقابؿ هحايد حسب هقياس ليكرت  2اختبار أف هتوسط درجة اإلجابة يساوي  :الفرضية الصفرية 
 الهستخدـ.

 . 2هتوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديمة
الفرضية الصفرية ويكوف في ىذه الحالة ( فإنو ال يهكف رفض  0.05أكبر هف  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 

 2حوؿ الظاىرة هوضع الدراسة ال يختمؼ جوىريًا عف هوافؽ بدرجة هتوسطة وىى  أفراد العينةهتوسط آراء 
رضية ( فيتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الف0.05أقؿ هف  Sig) Sig < 0.05)هحايد(، أها إذا كانت 

، وفي ىذه رجة الهوافقة الهتوسطة )هحايد(عف ديختمؼ جوىريًا  أفراد العينةآراء البديمة القائمة بأف هتوسط 
الهوافقة الهتوسطة الحالة يهكف تحديد ها إذا كاف هتوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية عف درجة 

هوجبة فهعناه أف الهتوسط الحسابي ختبار قيهة االوذلؾ هف خبلؿ قيهة االختبار فإذا كانت  ،)الهحايد(
 لئلجابة يزيد عف درجة الهوافقة الهتوسطة )الهحايد( والعكس صحيح.

تأثيرًا  بغزة الفرضية األولى: تؤثر سياسات تنمية الموارد البشرية المتبعة في وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف
 ارة اإللكترونية.عمى تطبيؽ اإلد  α ≤ 1.15ذو داللة إحصائية عند مستوى 

 أـ ال. 2وىي  الحياد درجة ىلهعرفة ها إذا كانت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت إل Tتـ استخداـ اختبار 
 .(22) رقـالنتائج هوضحة في جدوؿ 
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فقرات مجاؿ " السياسات المتبعة في لجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ : ( 32) رقـ جدوؿ
 بشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بوزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف بغزة "تنمية الموارد ال
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السياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية لتطبيؽ 
 بغزة اإلدارة اإللكترونية بوزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف

 .  α ≤ 2.21 داللة ىالهتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند هستو  *                          

 يهكف استخبلص ها يمي:( 22) رقـهف جدوؿ 
، قيهة % ( أي أف الهتوسط الحسابي النسبي1)الدرجة الكمية هف  2.89ساوي الهتوسط الحسابي ي -

دالة إحصائيًا عند  فقرات الهجاؿلذلؾ تعتبر  تساوي  (Sig).القيهة االحتهالية وأف  االختبار
 2وىي  الحيادعف درجة انخفض هها يدؿ عمى أف هتوسط درجة االستجابة قد ، α ≤ 2.21هستوى داللة 

مية الموارد السياسات المتبعة في تن هجاؿ" هف قبؿ أفراد العينة عمى موافقة عدـوىذا يعني أف ىناؾ 
  ." البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بوزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف بغزة

بتنهية الهوارد  بغزة سكافوزارة األشغاؿ العاهة واإلفي  السياسات الهتبعة ضعؼ في وجود هها يدؿ عمى
 ض وتقبؿ الفرضية البديمة.ف الفرضية الصفرية ترفإالتالي فبو  ،لكترونيةدارة اإلالبشرية في سبيؿ تطبيؽ اإل

 نتيجة الفرضية:
تأثيرًا ذو داللة  بغزة ال تؤثر سياسات تنمية الموارد البشرية المتبعة في وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف

 .عمى وتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية  α≤  1.15إحصائية عند مستوى 
قمة عدد  إلىو ،التي تعهؿ بيا الوزارة عبةالص واالقتصادية الظروؼ السياسية إلىوقد تعزى ىذه النتيجة 

عهار الناتجة عف الحروب الوزارة بأعهاؿ اإل نشغاؿالباإلضافة ، العاهميف حاليًا في الوزارة الهوظفيف
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 ـ0250و حرب حجارة السجيؿ عاـ أ ـ0229-0227عمى قطاع غزة  سواء حرب الفرقاف عاـ  ةاإلسرائيمي
 .ثار ىذه االعتداءاتآزالة إ إلىعهاليـ أولوية في القرار يهنحوف األهها يجعؿ أصحاب 

عدـ اىتهاـ الهؤسسات  إلىشارت أ( والتي 0221 وتتفؽ الدراسة في ىذا الهحور هع دراسة )الغوطي،
الحكوهية بتنهية الهوارد البشرية وعدـ وجود خطة قوهية في التنهية، وتختمؼ الدراسة هع دراسة كؿ هف )بف 

هانة الرياض، أهوافقة عينة الدراسة عمى سياسات تنهية الهوارد البشرية في  إلىت شار أ( والتي 0252 طالب،
هوافقة عينة الدراسة عمى سياسات تنهية أكدت عمى ( والتي 0228 )الهير، يضا هع دراسةأكها وتختمؼ 

هف ة الغوطي ويعود االختبلؼ بيف ىذه الدراسة ودراسدارة العاهة لمهرور في البحريف، الهوارد البشرية في اإل
لىو خصوصية الوضع الفمسطيني  إلىهف جية أخرى  السابؽ ذكرىا الدراسات العربيةجية و  الظروؼ  ا 
 .التي تعهؿ فييا الهؤسسات الفمسطينية واالقتصادية السياسية

ؿ تحميؿ فقرات مجاؿ " السياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية بوزارة األشغا
 العامة واإلسكاف بغزة"

 "سياسات التدريب تحميؿ فقرات مجاؿ "  -
 أـ ال. 2وىي  الحياد درجة ىلهعرفة ها إذا كانت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت إل Tتـ استخداـ اختبار 

 (.25)رقـ ؿ النتائج هوضحة في جدو 

 "سياسات التدريب ات مجاؿ " لكؿ فقرة مف فقر  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ :(30) رقـجدوؿ 
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5.  
تولي اإلدارة العميا أىهية لتدريب الهوظفيف وتنهية هياراتيـ في 

   .هجاالت اإلدارة اإللكترونية
 .الهؤسسي في الوزارة بشكؿ فعاؿ يب والتطويرتعهؿ دائرة التدر   .0
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2.  
تبذؿ الوزارة الجيد الكافي لجهع الهعموهات التي تمـز لمتخطيط 

 .الهناسب لعهمية التدريب عمى اإلدارة اإللكترونية

4.  
رة وفؽ خطة تتـ عهمية التدريب عمى اإلدارة اإللكترونية في الوزا

 .تدريبية هحددة

1.  
التدريبة في هجاالت اإلدارة  االحتياجاتتيتـ الوزارة  بتحديد 

 .العمهي األسموباإللكترونية وفؽ 

1.  
يتـ الربط بيف طبيعة عهؿ اإلدارات بالوزارة وبيف تحديد 

 .ت اإلدارة اإللكترونيةالتدريبية في هجاال االحتياجات

8.  
يتـ تحديد البراهج التدريبة بناًء عمى تحديد خدهات الجهيور التي 

 .تحتاج لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

 .توفر الوزارة براهج تدريبة بناًء عمى تحديد االحتياجات التدريبة  .7

9.  
تتوفر هعايير واضحة ونزيية تحكـ ترشيح الهوظفيف لمبراهج 

 .التدريبية التي تيدؼ لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
 .يتـ قياس أداء الهوظفيف قبؿ خضوعيـ لمبراهج التدريبة  .52

55.  
همية التدريب عف طريؽ تيتـ الوزارة بهتابعة األثر الناتج عف ع

 .البراهج التدريبية نتياءاهتابعة أداء الهتدربيف بعد 

 .تخصص الوزارة هيزانية كافية لمتدريب عمى اإلدارة اإللكترونية  .50

 التدريبية.التحفيز الهادي لمهتفوقيف في البراهج  أسموبتتبع الوزارة   .52

 لتدريبية.سموب التحفيز الهعنوي لمهتفوقيف في البراهج أتتبع الوزارة   .54

51.  
براهج تدريبية  جتازوااهف قدرات الهتدربيف الذيف  ستفادةااليتـ 

 .هعينة في تدريب غيرىـ هف الهوظفيف بالوزارة
 جميع فقرات المجاؿ معاً  

 .α ≥ 0.05  داللة ىالهتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند هستو * 

 (31) جدوؿ رقـتابع: 



137 
 

 استخبلص التالي:( يهكف 25)رقـ جدوؿ خبلؿ نتائج الهف 
، وأف الهتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي النسػػػػػػبي يسػػػػػػاوي 2.62أف الهتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي لجهيػػػػػػع فقػػػػػػرات الهجػػػػػػاؿ يسػػػػػػاوي  -

"  لػػػذلؾ يعتبػػػر هجػػػاؿ 0.000تسػػػاوي  (Sig).القيهػػػة االحتهاليػػػة وأف  5.83-ة االختبػػػار قيهػػػو %، 52.47
، هها يدؿ عمى أف هتوسط درجة االسػتجابة α ≥ 0.05عند هستوى داللة  دالة إحصائياً "  سياسات التدريب

ينػة عمػى هف قبؿ أفراد الع موافقة عدـوىذا يعني أف ىناؾ  3ليذا الهجاؿ قد انخفض عف درجة الحياد وىي 
 . فقرات ىذا الهجاؿ
ال يتمقوف التدريب الهناسب عمى هجاالت  بغزة سكافشغاؿ العاهة واإلف هوظفي وزارة األأوتعني ىذه النتائج 

ف نتائج حصوؿ الهوظفيف عمى دورات في هجاالت الحاسوب وتكنولوجيا هف أ لكترونية، وبالرغـدارة اإلاإل
ف ىذا ال يكفي ليكوف الهوظفيف أال إفراد العينة، أ% هف 71 يد عفيجابية وصمت لنسبة تز إالهعموهات كانت 

ف الدورات التي حصؿ عمييا هوظفي الوزارة كاف ألكترونية، فهف الواضح اإل دارةعمى تطبيؽ اإل هدربيف جيداً 
الهستهدة هف الحاسوب الحكوهي وىو الجية  التدريبية حصائية الدوراتإف أشخصي، حيث ال ىـجتيادابفعؿ 
أف في  وب وتكنولوجيا الهعموهات تشير إلىختصة بتدريب هوظفي الوزارات الحكوهية في هجاالت الحاساله
 (52)ىو  بغزة سكافشغاؿ العاهة واإللييا هوظفيف هف وزارة األإسنوات كاف عدد الدورات التي ُرشح  1خر أ

عمى عدـ فاعمية التدريب (، وىذا ها يدؿ 0252عبد الوىاب، ) هوظفيف (52)وحصؿ عمييا تدريبية دورات 
بفعؿ اجتيادىـ الشخصي والذي كاف ف التدريب الذي حصؿ عميو الهوظفيف أو في هجاؿ الحاسوب في الوزارة 

 . وهحدد لكترونية يحتاج لتدريب هنظـدارة اإلقد ال يكوف كاؼ، فتطبيؽ اإل
بة، وكػذلؾ إلػى قمػة الهػوارد الهاليػة وتعود ىذه النتائج إلى عػدـ عهػؿ دائػرة التػدريب فػي الػوزارة بالفاعميػة الهناسػ

قمة عدد الهوظفيف وكبر حجػـ األعبػاء،  الهخصصة لمتدريب والتكاليؼ العالية لمعهمية التدريبية، باإلضافة إلى
 .هها يعني عدـ الهقدرة عمى االستغناء عف الهوظفيف لبللتحاؽ بالبراهج التدريبة في اوقات العهؿ

رة هف فقرات ىذا الهجاؿ حيث كاف عدـ الهوافقة ىي الحالة الغالبة عمى قلـ توافؽ عينة الدراسة عمى أي ف -
، وكانت α ≥ 0.05 داللة هستوي عند اً هع وجود عدد هف الفقرات الغير دالة إحصائي فقرات ىذا الهجاؿ

النسبي  الهتوسط الحسابي حيث كاف  ،ىي الفقرات الخاصة بالتحفيز الهادي والهعنوي الفقرات السالبة أدني
 %،يساوي  "التدريبيةالتحفيز الهادي لمهتفوقيف في البراهج  أسموبتتبع الوزارة " الثالثة عشرمفقرة ل
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ساوي ي"  التدريبيةسموب التحفيز الهعنوي لمهتفوقيف في البراهج أتتبع الوزارة  " الرابعة عشرةمفقرة ول
%. 

نيات التي ترصد لعهمية التدريب في الوزارة، وقمة إلى ضعؼ الهيزاوقد يعود قمة التحفيز الهادي والهعنوي  
أخرى هثؿ الوزارة بأولويات  فروض عمى قطاع غزة هنذ سنوات، والىتهاـالهوارد الهالية نتيجة الحصار اله

 يا.ف توفرت هوارد هالية فيي تخصص ليذه القضاقضايا اإلعهار واإلسكاف فإ
الفقرات ىي الفقرة  ذه، وقد كاف أعمى ىα ≥ 0.05داللة ىعند هستو  اً ىناؾ بعض الفقرات الغير دالة إحصائي -

، ويعني ىذا أف أفراد عينة الدراسة " توفر الوزارة براهج تدريبة بناًء عمى تحديد االحتياجات التدريبة " الثامنة
وقد يعزى ذلؾ إلى عدـ الوضوح الذي ينتاب عهميو تحديد ليس لدييـ رؤية واضحة حوؿ ىذه الفقرة، 

التدريبية بناًء عمى البراهج التدريبية وليس  االحتياجاتات التدريبية في الوزارة حيث يتـ تحديد االحتياج
التدريبية هف خبلؿ نهاذج  ـالعكس، وذلؾ هف خبلؿ قياـ الهوظفيف عمى اختبلؼ هستوياتيـ بتحديد احتياجاتي

عة هف الدورات التدريبية التي ينوى هف هجهو  ديواف الهوظفيف العاـ والتي تكوف تحتوى عمى قوائـ هعدة هسبقاً 
وبيذا تدريبية ولكف ليس بالشكؿ الهطموب، الحتياجات االتحديد يكوف قد تهت عهمية الديواف عقدىا، وبذلؾ 

نيا ال أال إبالرغـ هف جودة البراهج التدريبية التي يقدهيا ديواف الهوظفيف العاـ  الخصوص يهكف القوؿ بأنو
 .لكترونيةدارة اإلتنهية الهوارد البشرية في هجاؿ اإلتهس بشكؿ هباشر احتياجات 

العهمية التدريبية عمى هجاالت عدـ فاعمية  إلىشارت أ( والتي 0250 )الرزي، هع دراسةواتفقت ىذه الدراسة 
( والتي 0255 )العاجز، لكترونية في الهؤسسات الحكوهية في قطاع غزة، كها واتفقت هع دراسةاإلدارة اإل

لكترونية، ولكنيا دارة اإلنقص في عهمية التحفيز الهادي والهعنوي لمهتفوقيف في تطبيؽ اإلشارت لوجود أ
 هف الهوظفيف التي تـ تدريبيـ فأشارت دراسة العاجز عمى التزاـ الهوظفيف األكثر ستفادةفي االاختمفت هعيا 

رشاد بهتابعة اإللكترونية األعهاؿ في وتجربة خبرة  تفقتاو كها ، تأىيميـ عمى شراؼواإل خبره األقؿ زهبلئيـ وا 
لتدريبية عمى هتطمبات وجود نقص في العهمية ا إلى شارتأ( والتي 0221 )الغوطي، ىذه الدراسة هع دراسة

( والتي 0255 )الحسنات، دراسة ، وهعةلكترونية لمهدراء والعاهميف في هؤسسات السمطة الفمسطينيالحكوهة اإل
لكترونية في الجاهعات الفمسطينية بقطاع دارة اإلصة لدعـ تطبيؽ اإلالحوافز الهادية الهخص ةر دشارت لنأ

كدت عمى أوالتي (  (Maumbe&Owei&Alexander, 2008، كها واتفقت ىذه الدراسة هع دراسةغزة
 وهع دراسة فريقيا،ألكترونية في جنوب دارة اإلضرورة تطوير وتدريب الكوادر البشرية لدعـ تطبيؽ اإل
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كدت عمى ضرورة تدريب هدراء الهدارس االبتدائية بهدينة هكة عمى هجاالت اإلدارة أتي ( وال0250 )السمهي،
كدت عمى ضرورة تحفيز الهوظفيف لتطبيؽ أوالتي  (Seresht & Others  ,0227) وهع دراسةاإللكترونية، 

 .يرافإلكترونية في دارة اإلاإل
جود هوافقة هف هجتهع الدراسة عمى توفير كدت و أ( والتي 0250 )األغا، هع دراسة ىذه الدراسة واختمفت

في حيف كانت نسبة  ،%84.1 الجاهعات الفمسطينية براهج تدريبية تؤىؿ العاهميف عمى التقنيات الحديثة بنسبة
      ىذه الدراسة هع دراسة كؿ هف نتائج يضاً أ%، واختمفت 15.18 توفير البراهج التدريبية في ىذه الدراسة

عف العهمية التدريبية في  وجود رضى إلى تشار أ(، وكؿ هنيها 0228 سة )الهير،( ودرا0252 )بف طالب،
 )الهسعودي، دراسة ( و0255 )شمبي،هع دراسة  لكترونية، في حيف اتفقت ىذه الدراسةدارة اإلهجاالت اإل

 ,Karunasena&Others) دراسة و (Dawood, 2012) دراسة و (0229 )البشري، دراسة و (0252

 ,Shahzad&Sandh)دراسة  و (0227 )حهدي،دراسة  و (Seresht&Others 2008, )ة ودراس (2011

 لكترونيةدارة اإلعمى هتطمبات تطبيؽ اإل عهمية التدريب جهيعيا وجود ضعؼ في كدتأ وقد (،2007
 وضعؼ في التحفيز الهادي والهعنوي.

 تحميؿ فقرات مجاؿ " سياسات تنمية المسار الوظيفي "
 أـ ال. 2وىي  الحياد درجة ىلهعرفة ها إذا كانت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت إل Tر تـ استخداـ اختبا

 (.20) رقـالنتائج هوضحة في جدوؿ 
سياسات تنمية  لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ : (30) رقـ جدوؿ

 "المسار الوظيفي
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5.  
تولي اإلدارة العميا أىهية لتنهية وتطوير الهسار الوظيفي 

 لمهوظفيف.
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0.  
يوجد لدى الوزارة نظاـ واضح لتنهية وتطوير الهسار 

 .الوظيفي

2.  
في السمـ الوظيفي بهدى الهعرفة التي  ترتبط عهمية الترقي

 .يهتمكيا الهوظؼ في هجاالت اإلدارة اإللكترونية

4.  

بيف قدرات الهوظؼ  اختبلؿتيتـ اإلدارة العميا بعدـ وجود أي 
والوظيفة التي يشغميا في الوظائؼ التي تتطمب هعرفة جيدة 

 .في هجاالت اإلدارة اإللكترونية

1.  
تشجع اإلدارة العميا الهوظفيف عمى تطوير هياراتيـ ذاتيا في 
 .هجاالت اإلدارة اإللكترونية بها يخدـ تنهية هسارىـ الوظيفي

1.  
تقوـ الوزارة بالحصر الدوري لهيارات الهوظفيف في هجاالت 

 .ير الهسار الوظيفياإلدارة اإللكترونية لربطيا بتنهية وتطو 

8.  
الجدد بالوزارة هدى  الهوظفيفوتعييف  استقطابيراعي نظاـ 

 .هعرفتيـ بهجاالت اإلدارة اإللكترونية

7.  
تتناسب قدراتؾ في هجاالت اإلدارة اإللكترونية هع الوظيفة 

 .التي تشغميا

9.  
تيتـ بتطوير نفسؾ في هجاالت اإلدارة اإللكترونية إليهانؾ 

 .الشخصي بأىهية ذلؾ لتنهية وتطوير هسارؾ الوظيفي
 جميع فقرات المجاؿ معاً  

 .α ≥ 0.05 داللة ىالهتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند هستو * 

 هكف استخبلص ها يمي:ي (20) رقـهف جدوؿ 
، وأف الهتوسط 3.07أف الهتوسط الحسابي لجهيع فقرات هجاؿ سياسات تنهية الهسار الوظيفي يساوي -

تساوي  (Sig).القيهة االحتهالية وأف   1.14وقيهة االختبار تساوي %،61.47الحسابي النسبي يساوي 
      عند هستوى داللة ؿ إحصائياً غير دالذلؾ يعتبر هجاؿ" سياسات تنهية الهسار الوظيفي "  0.127

 (32) تابع جدوؿ رقـ
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α ≥ 0.05 هها يدؿ عمى أف هتوسط درجة االستجابة ليذا الهجاؿ ال يختمؼ جوىريًا عف درجة الحياد ،
 هف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا الهجاؿ. موافقة متوسطة )محايد(وىذا يعني أف ىناؾ  3وىي 

تنهية الهسار الوظيفي في  سياسات ية واضحة حوؿعينة الدراسة ليس لدييا رؤ  وتعني ىذه النتائج أف
لـ  ، والذيفجددال الهوظفيف هفالهوظفيف  هعظـف إلى أ ذلؾعود يوقد وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف، 

 لعهمية في تنهية الهسار الوظيفي.سنوات، فيـ لـ يهروا بالتجربة ا 1كثر هف أيهر عمى توظيفيـ 
 α ≥ 0.05غير داؿ إحصائيًا عند هستوى داللة ة الهسار الوظيفي" بالرغـ هف أف هجاؿ "سياسات تنهي -

تيتـ  " التاسعة الفقرة، وقد جاءت إال أف ىناؾ فقرات هوجبة حصمت عمى هوافقة أفراد عينة الدراسة
بتطوير نفسؾ في هجاالت اإلدارة اإللكترونية إليهانؾ الشخصي بأىهية ذلؾ لتنهية وتطوير هسارؾ 

الفقرة وجاءت ، %حيث بمغ الهتوسط الحسابي النسبي ليذه الفقرة بة األولى في الهرت "الوظيفي
في الهرتبة الثانية  " تتناسب قدراتؾ في هجاالت اإلدارة اإللكترونية هع الوظيفة التي تشغميا " الثامنة
 %.82.22الهتوسط الحسابي النسبي ليا بمغ حيث 

في الوزارة، حيث أف نسبة كبيرة هنيـ هف  الهتوفرةالهوظفيف النوعية الههيزة هف  إلىوتعود ىذه النتائج 
أف غالبيتيـ  إلىالحاصميف عمى الهراتب األولى في هسابقات التوظيؼ في السنوات األخيرة، باإلضافة 

 هف فئة الشباب التي تيتـ بالتطوير والتدريب عمى هجاالت اإلدارة اإللكترونية والحاسوب أكثر هف غيرىا. 
ترتبط  " الفقرة الثالثةىي  كانت أدنى ىذه الفقراتا عينة الدراسة، وقد يسالبة لـ توافؽ عمي ىناؾ فقرات -

"  عهمية الترقي في السمـ الوظيفي بهدى الهعرفة التي يهتمكيا الهوظؼ في هجاالت اإلدارة اإللكترونية
 %.12.71وبمغ الهتوسط الحسابي النسب ليذه الفقرة 

اإلدارة اإللكترونية في الوزارة بشكؿ كاهؿ، وىو ها يسبب عدـ إدراج هيارة  وقد يعزى ذلؾ إلى عدـ تطبيؽ
العاهميف في هجاالت اإلدارة اإللكترونية كشرط هف الشروط األساسية لعهمية الترقية، كها لـ يشار أيضا 

ف شرط داء والتي هف الهفترض أف تكو لكترونية بشكؿ صريح في هعايير تقييـ األالهعرفة باإلدارة اإل إلى
 أساسي لعهمية الترقية.

الدوري لهيارات الهوظفيف في هجاالت اإلدارة  تقوـ الوزارة بالحصر"  الفقرة السادسةثـ جاءت 
 .%10.88وبمغ الهتوسط الحسابي النسب ليذه الفقرة  "اإللكترونية لربطيا بتنهية وتطوير الهسار الوظيفي
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اإللكترونية في الوزارة، حيث ال يكوف ذو أىهية أف يعزى ذلؾ إلى ضعؼ االىتهاـ بتطبيؽ اإلدارة قد و 
 .تحصر هيارات العاهميف في هجاؿ ىو غير فعاؿ بالطريقة الهثمى أساساً 

 وكالة هدارس هديري ههارسة ( والتي درست درجة0250 الدراسة هع دراسة )األعور،نتائج ىذه تفقت قد او 
استخداـ تكنولوجيا الهعموهات في  عتهاداضرورة شارت لأحيث  اإللكترونية لئلدارة غزة بهحافظات الغوث

 عهمية الترقية والتوظيؼ.
شارت لوجود هوافقة أ( والتي 0255 )العاجز، الهجاؿ هع دراسة اوقد اختمفت ىذه الدراسة في بعض فقرات ىذ

ىذه  لكترونية، في حيف كاف الحياد نصيب ىذه الفقرة فيدارة اإلالكفاءات في هجاؿ اإل ستقطاباعمى عهمية 
هوافقة عمى وجود شارت االخيرة لأ( حيث 0252 )بف طالب، الدراسة، كها اختمفت ىذه الدراسة هع دراسة

 لكترونية.عهمية استقطاب الكفاءات اإل

 تحميؿ فقرات مجاؿ " سياسات تقييـ األداء "
 أـ ال. 2وىي  دالحيا درجة ىلهعرفة ها إذا كانت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت إل Tتـ استخداـ اختبار 
 (.22)رقـ جدوؿ النتائج هوضحة في 

 سياسات تقييـ األداء" لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ: (33) رقـ جدوؿ
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 هوضوعية نظاـ تقييـ أداء فعاؿ يقوـ عمى أسسيوجد بالوزارة    .5

0.  
يشهؿ نظاـ تقييـ األداء عمى هعايير واضحة تشير إلى قدرة 

 .الهوظفيف عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

2.  
يستخدـ نظاـ تقييـ األداء في تعزيز الجوانب اإليجابية في هجاالت 

 .رة اإللكترونية لدى الهوظفيفاإلدا
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4.  
يستخدـ نظاـ تقييـ األداء في عبلج القصور في أداء الهوظفيف فيها 

 .يخص هجاالت اإلدارة اإللكترونية
 .اإللكترونية يحقؽ نظاـ تقييـ األداء تقدـ همهوس في تطبيؽ اإلدارة  .1

1.  
يساعد نظاـ تقييـ األداء عمى تحفيز الهوظفيف لتطوير أنفسيـ في 

 .هجاالت اإلدارة اإللكترونية

8.  
يتـ هراجعة نظاـ تقييـ األداء وتطويره بشكؿ دوري بها يتناسب هع 

 .التغييرات التي تحدثيا تطبيقات اإلدارة اإللكترونية

7.  
نظاـ تقييـ األداء لموظائؼ التي تتعاهؿ بشكؿ هباشر هع  يتبلءـ

 .هجاالت اإلدارة اإللكترونية هع طبيعة ىذه الوظائؼ

9.  
يوجد وصؼ وظيفي واضح وهكتوب لجهيع الوظائؼ الهدرجة في 

 .ىيكمية الوزارة

52.  
في لموظائؼ التي تتطمب تطبيؽ اإلدارة يشهؿ الوصؼ الوظي

 .اإللكترونية بنود واضحة تشير إلى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
 جميع فقرات المجاؿ معاً  

 
 ( يهكف استخبلص ها يمي:22) رقـهف جدوؿ 

، وأف الهتوسط الحسابي النسبي يساوي يساوي لجهيع فقرات الهجاؿ أف الهتوسط الحسابي  -
       لذلؾ يعتبر هجاؿ  تساوي (Sig).القيهة االحتهالية وأف   %، قيهة االختبار

، هها يدؿ عمى أف هتوسط درجة α ≥ 0.05عند هستوى داللة  داؿ إحصائياً "  سياسات تقييـ األداء "
هف قبؿ أفراد العينة  موافقةوىذا يعني أف ىناؾ  2وىي  ادالحيعف درجة  قد زاداالستجابة ليذا الهجاؿ 
 . عمى فقرات ىذا الهجاؿ

داء هعهوؿ بو بالوزارة، ولكف ال يعهؿ بالصورة الصحيحة والتي تتبع نظاـ لتقييـ األلوجود  ذلؾ عزىيقد و 
داء نظاـ ألالهوافقة الهنخفضة عمى فقرات ىذا الهجاؿ، فنظاـ تقييـ ا وىو ها تؤكدهالهنيج العمهي، 

  α ≥ 0.05  داللة ىداؿ إحصائيًا عند هستو الحسابي الهتوسط * 

 

 (33) تابع جدوؿ رقـ
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ىهيا التغذية الراجعة والتي بدونيا ال يكوف ىناؾ أيشهؿ عدة خطوات و تطويري اليدؼ هنو تطوير العهؿ 
 .داء بالوزارةفائدة هف التقييـ ككؿ، وىو ها ال يتوفر بنظاـ تقييـ األ

ىناؾ إال أف  α ≥ 0.05هستوى داللة عف  وبالرغـ هف أف هجاؿ "سياسات تقييـ األداء"  داؿ إحصائياً  -
، وتهثؿ ىذه الفقرات أكثر هف نصؼ α ≥ 0.05هستوى داللة عف  فقرات جاءت غير دالة إحصائيا

يشهؿ نظاـ تقييـ األداء عمى هعايير واضحة تشير إلى قدرة الهوظفيف  "الثانية الفقرة: فقرات الهجاؿ وىي
داء في تعزيز الجوانب اإليجابية يستخدـ نظاـ تقييـ األ " الفقرة الثالثة "، وعمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

يشهؿ الوصؼ الوظيفي لموظائؼ  "الفقرة العاشرة "، و في هجاالت اإلدارة اإللكترونية لدى الهوظفيف
الفقرة  "، و التي تتطمب تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بنود واضحة تشير إلى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

يتـ  "الفقرة السابعة "، ومهوس في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةحقؽ نظاـ تقييـ األداء تقدـ ه"ي الخامسة
هراجعة نظاـ تقييـ األداء وتطويره بشكؿ دوري بها يتناسب هع التغييرات التي تحدثيا تطبيقات اإلدارة 

يستخدـ نظاـ تقييـ األداء في عبلج القصور في أداء الهوظفيف فيها  "الفقرة الرابعة و ،" اإللكترونية
 ". ت اإلدارة اإللكترونيةيخص هجاال

ييـ إال أف عينة الدراسة عمى نجاح أو فشؿ عهمية التق اً وبالرغـ هف أف ىذه الفقرات يهكف أف تكوف هؤشر 
 تعزيز.التطوير و إلى الأنيا تحتاج  يؤكدحوؿ ىذه الفقرات هها  رؤية واضحةع تكويف لـ تستط

يوجد وصؼ وظيفي واضح  " التاسعةىا الفقرة عبلأىناؾ فقرات هوجبة وافقت عينة الدراسة عمييا كاف  -
ليا  الهتوسط الحسابي النسبي حيث بمغ"  ومكتوب لجميع الوظائؼ المدرجة في ىيكمية الوزارة

68.50%. 

دراج جزء هف الوصؼ الوظيفي والتي إيتـ  صبح حديثاً أحيث  ذلؾ لهعرفة الهوظفيف واجباتيـ جيداً  ىوقد يعز 
إلى الهوافقة الهنخفضة عمى ىذا السؤاؿ وتعود عبلنات التوظيؼ، إا الهوظؼ في تتعمؽ بالهياـ التي سيقوـ بي

نيـ أكبر هف هسئولياتيـ نتيجة قمة عدد الهوظفيف، وبالرغـ هف أف غالبية هوظفي الوزارة يكمفوف بهياـ أ
ىناؾ عدـ ف أاال  سواء الهياـ األصمية أو الهياـ اإلضافية عمى دراية بالهياـ التي سيقوهوف بيا وفيكون

 .عف ذلؾرضى 
شارت إلى وجود وصؼ أ(، حيث 0221 )لغوطي، ىذه الدراسة في بعض فقرات ىذا الهجاؿ هع دراسة وتتفؽ

%، وىو ها  يزيد عف النسبة التي حصمت عيميا ىذه الفقرة في 72وظيفي لدى عينة الدراسة بنسبة هوافقة 
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كدت عمى ضرورة فاعمية عهمية أ( والتي 0250 ،)األغا هع دراسةأيضًا وتتفؽ ىذه الدراسة ، ىذه الدراسة
 لكترونية.دارة اإلالتقييـ في تطبيؽ اإل

دارة ف هعظـ الدراسات التي تناولت تطبيؽ اإلأ عمى الدراسات السابقة يهكف القوؿ االطبلعوهف خبلؿ 
وصت أي، و ف ىناؾ ضعؼ في الكادر البشر أ توصمت إلىو العربي أعمى الهستوى الهحمي  لكترونية سواءً اإل

عمى ضرورة تقييـ  هع ىذه الدراسة ضهنياً  تفقتاف جهيع ىذه الدراسات إ، وبالتالي فوتدريبوبضرورة تأىيمو 
ىـ هتطمبات التأىيؿ والتدريب ىو التقييـ قبؿ التدريب ية، ألف هف ألكترونأداء العاهميف في هجاؿ اإلدارة اإل

 ليو ىذه الدراسة .إشارت أوبعده وىو ها 

 بغزة لثانية: يؤثر توافر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في وزارة األشغاؿ العامة واإلسكافالفرضية ا
 عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في الوزارة.  α ≤ 0.05تأثيرًا ذو داللة إحصائية عند مستوى 

 

 أـ ال. 2الحياد وىي درجة  ىلهعرفة ها إذا كانت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت إل Tتـ استخداـ اختبار 
 (.24) رقـالنتائج هوضحة في جدوؿ 

لجميع فقرات مجاؿ " مدى توفر متطمبات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ : (34) رقـ جدوؿ
 " بغزة تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف
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مدى توفر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في وزارة 
 بغزة األشغاؿ العامة واإلسكاف

 .α ≥ 0.05 داللة ىالهتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند هستو  *                          

 ا يمي:استخبلص ه ( يهكف24)رقـ هف جدوؿ 
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، قيهة %( أي أف الهتوسط الحسابي النسبي 1)الدرجة الكمية هف  ساوي الهتوسط الحسابي ي -
عند  دالة إحصائياً لذلؾ تعتبر فقرات الهجاؿ   تساوي (Sig).القيهة االحتهالية وأف  االختبار 

وىذا  2د زاد عف درجة الحياد وىي هها يدؿ عمى أف هتوسط درجة االستجابة ق،  α ≥ 0.05هستوى داللة 
مدى توفر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في  هف قبؿ أفراد العينة عمى هجاؿ " موافقةيعني أف ىناؾ 

  ". بغزة وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف
هكانية إد عمى لكترونية، هها يؤكدارة اإلف ىناؾ توافر لمحد األدنى هف هتطمبات تطبيؽ اإلأتعني ىذه النتائج 

ف ىذه أعمى فقرات ىذا الهحور  الهنخفضة، وتعني الهوافقة بغزة تطبيقيا في وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف
 متطوير هف حيث الكـ والكيؼ. لالهتطمبات تحتاج 
 نتيجة الفرضية:

تأثيرًا ذو داللة  بغزة يؤثر توافر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف
 عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في الوزارة. α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى 

لكترونية، دارة اإلدارة العميا بالعهؿ عمى توفير هتطمبات تطبيؽ اإلاإل ىتهاـا إلى وتعود نتائج ىذا الهجاؿ
هف وجية  ذا االىتهاـ غير كاؼٍ ف كاف ىا  ف ىذه الهتطمبات ضرورية حتى لمعهؿ باإلدارة التقميدية، و وذلؾ أل

%، وىو 12.4 نظر عينة الدراسة وىذا ها يدلؿ عميو نسبة الهوافقة عمى فقرات ىذا الهحور والتي لـ تتعدى
سنوات وىو  1كثر هف أاع غزة هنذ ها يهكف ارجاعو لموضع االقتصادي القائـ والحصار الهفروض عمى قط

 هتطمباتتوفر شارت لوجود هعوقات تواجو أوالتي  (0255 ات،ىذه الدراسة هع دراسة )الحسنفيو  اتفقتها 
 .  لكترونية في الجاهعات الفمسطينيةدارة اإلتطبيؽ اإل

خرى فضؿ هف بعض الدراسات األألكترونية في ىذه الدراسة دارة اإلوقد كانت نسبة توافر هتطمبات تطبيؽ اإل
ف أ إلى (0250 )الرزي، شارت دراسةأ، فقد التي تناولت الهؤسسات الحكوهية الفمسطينية في قطاع غزةو 

غزة  لكترونية في الهؤسسات الحكوهية في قطاعالحكوهة اإل لبناء ساسية البلزهةاأل الهتطمباتتوافر نسبة 
توافر هتطمبات اإلدارة اإللكترونية ف نسبة أ إلى( 0229 شارت دراسة )السهيري،أفي حيف  ،%19.18 ىي

ف توافر هتطمبات ألى إ اً يجابيإ اً ، وىو ها يعطي هؤشر %12.08 ىيغزة  في الهدارس الثانوية بهحافظات
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فضؿ هف توافرىا في هؤسسات أيعد  بغزة سكافشغاؿ العاهة واإللكترونية في وزارة األدارة اإلتطبيؽ اإل
 .لكترونية في الوزارةتطبيؽ اإلدارة اإلهكانية إخرى، وىذا ها يدعـ أحكوهية 

ف نسبة توافر هتطمبات نجاح أ إلىشارت أ( والتي 0255 راسة هع دراسة )العالوؿ،نتائج ىذه الد اقتربتوقد  
%، في حيف كانت نتائج ىذه 17.90ىو لكترونية في الجهعيات الخيرية في قطاع غزةدارة اإلتطبيؽ اإل
كالة لكترونية في و دارة اإلكدت عمى توافر هتطمبات تطبيؽ اإلأ( والتي 0229 )عهار، قؿ هف نتائجأالدراسة 

توافر عمى كدت أ( والتي 0255 كساب،وادي و ) قؿ هف دراسةأ%، و 88.94الغوث وتشغيؿ البلجئيف بنسبة 
 %.72.8لكترونية في الييئة العاهة لمتأهيف والهعاشات بنسبة رشفة اإلهتطمبات نظاـ األ

ت التي تناولت الهؤسسات جهيع الدراساف أنجد  وهقارنتيا هع الدراسات السابقة الحالية لنتائج الدراسةوبالنظر 
 ،)الرزي دراسةخمصت الفمسطينية قد خرجت بوجود نقص في هتطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية فقد 

ها  يضاً أ وىو، لوجود نقص في ىذه الهتطمبات في الهؤسسات الحكوهية (0229 )السهيري، ودراسة (0250
، )العالوؿ، وكذلؾ دراسة التعميهيةهؤسسات ال والتي تناولت دراسة (0255 ،)الحسنات دراسة ليوإخمصت 

 حالة النقص في هتطمبات اإلدارة اإللكترونيةف أىذا يعني و  ،هؤسسات الهجتهع الهدنيوالتي درست  (0255
في  ويهكف تفسير ذلؾ بصعوبة الوضع االقتصاديهؤسسات الهجتهع الفمسطيني،  نواعأ هشتركة في جهيع

 .نذ سنواتوالذي يقبع تحت الحصار ه قطاع غزة
 "بغزة  تحميؿ فقرات مجاؿ" مدى توفر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف

 تحميؿ فقرات مجاؿ " مدى توفر المتطمبات اإلدارية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية "
 أـ ال. 2درجة الحياد وىي  ىللهعرفة ها إذا كانت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت إ Tتـ استخداـ اختبار 

 (.21)ـ رقالنتائج هوضحة في جدوؿ 
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مدى توفر لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ : (35) رقـ جدوؿ
 " المتطمبات اإلدارية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
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 يوجد لموزارة خطة استراتيجية هناسبة لعهميا.  .5

0.  
تـ ادراج تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بشكؿ هناسب في الخطة 

 االستراتيجية لموزارة.

2.  
التعاهؿ بكفاءة  توجد بالوزارة قيادات إدارية ليا القدرة عمى

 التصاالت.اوفاعمية هع تكنولوجيا الهعموهات و 

4.  
يناسب الييكؿ التنظيهي الهعهوؿ بو في الوزارة تطبيؽ اإلدارة 

 اإللكترونية.

1.  
يناسب نظاـ اإلجراءات والهعاهبلت واألساليب الهتبعة في 

 رة اإللكترونية.الوزارة تطبيؽ اإلدا
 تدعـ اإلدارة العميا تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بالوزارة.   .1
 يوجد بالوزارة نظاـ رقابي فعاؿ وهناسب.   .8

 جميع فقرات المجاؿ معاً  

 .α ≥ 0.05 داللة ىبي داؿ إحصائيًا عند هستو الهتوسط الحسا* 

 يهكف استخبلص ها يمي: (21) رقـهف جدوؿ 
، و الهتوسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي يسػػػاوي 3.21يسػػػاوي  لجهيػػػع فقػػػرات ىػػػذا الهجػػػاؿ أف الهتوسػػػط الحسػػػابي -

      لػػػػذلؾ يعتبػػػػر هجػػػػاؿ 0.000تسػػػػاوي  (Sig).القيهػػػػة االحتهاليػػػػة وأف  3.52قيهػػػػة االختبػػػػار و %، 64.26
 α ≥ 0.05عنػد هسػتوى داللػة  داؿ إحصائياً هدى توفر الهتطمبات اإلدارية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية "  "
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وىػذا يعنػي أف  3، هها يدؿ عمى أف هتوسط درجة االسػتجابة ليػذا الهجػاؿ قػد زاد عػف درجػة الحيػاد وىػي 
 .هف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا الهجاؿ موافقةىناؾ 

ة ولكنيا تحتاج لمتهكيف لكترونيلمهتطمبات اإلدارية لتطبيؽ اإلدارة اإلف ىناؾ توافر أئج وتعني ىذه النتا
 والتطوير.

   لفقرة الثالثةالفقرات ىي اىذه كانت أعمى  وقد، لقد وافقت عينة الدراسة عمى هعظـ فقرات ىذا الهجاؿ -
ة هع تكنولوجيا الهعموهات توجد بالوزارة قيادات إدارية ليا القدرة عمى التعاهؿ بكفاءة وفاعمي "
 .%الهتوسط الحسابي النسبي ليذه الفقرة يساوي حيث كاف " التصاالتاو 

ويعود ذلؾ لوجود أفراد ذو هستوى تعميهي عالي، حيث أف ىناؾ عدد كبير هف هوظفي الوزارة حاصميف 
العميا،  عمى درجة الهاجستير في تخصصات نوعية، وىناؾ عدد آخر همتحؽ في براهج لمدراسات

االنتشار الواسع لوسائؿ االتصاالت وتكنولوجيا الهعموهات في الهجتهع الفمسطيني في  إلىباإلضافة 
 والذي أصبح ال هفر هف التعاهؿ هعيا. ةالفترة األخير 

" ىي  يوجد لموزارة خطة استراتيجية هناسبة لعهميا " الفقرة األولىهف الهبلحظ أف نسبة الهوافقة عمى  -
عدـ وجود خطة إلى  ، ويجدر اإلشارة ىناجاءت ىذه الفقرة هوجبة وفي الهرتبة الثانية %، وقد11.58

استراتيجية لموزارة، وتعهؿ الوزارة هف خبلؿ الخطة التنفيذية التي تعد في بداية كؿ عاـ، وأف ىناؾ لجنة 
ولكنيا ( 0251-0252سنوات ) 2 إلىهختصة تعهؿ عمى إعداد خطة استراتيجية لموزارة تشهؿ التخطيط 

 (.0252)اليندي، هف أعهاليا بعد لـ تنتو  
بالرغـ أف ىناؾ هوافقة عمى هجاؿ "توافر الهتطمبات اإلدارية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية " إال أف ىناؾ  -

 "الفقرة السابعةوىي  رغـ أىهية ىذه الفقرات α ≥ 0.05عف هستوى  دالة إحصائياً بعض الفقرات الغير 
تـ ادراج تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بشكؿ  ""، والفقرة الثانية رقابي فعاؿ وهناسب يوجد بالوزارة نظاـ

رؤية أف أفراد عينة الدراسة لـ يستطيعوا تكويف   ويعني ىذا، " مناسب في الخطة االستراتيجية لموزارة
تهس عهمية تعزيز، ويبلحظ أف ىذه الفقرات التطوير و محوؿ ىذه الفقرات هها يعني أنيا تحتاج ل واضحة

 .هتطمبات نجاح أي عهؿالتخطيط والرقابة وىها هف أىـ 

التخطيط  في ضعؼشارت لوجود أوالتي ( 0221 وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة هع نتائج دراسة )الغوطي، 
خيرة عمى عدـ هشاركة اإلدارة العميا في الهؤسسات الحكوهية في كدت األألكترونية حيث دارة اإللتطبيؽ اإل
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 ىذه الدراسة في بعض فقرات ىذا الهجاؿ هع دراسة يضاً أواتفقت  لكترونية،زة بالتخطيط  لمحكوهة اإلقطاع غ

لكترونية ولكنيا تحتاج مبات التخطيط والرقابة لتطبيؽ اإلدارة اإلشارت لتوافر هتطأ( والتي 0255 )العالوؿ،
فرصة كافية لمتخطيط لتطبيؽ  عطاءإكدت عدـ والتي أ (Gokmen, 2010، كها واتفقت هع دراسة )فيتحسمل

وضع خطة شاهمة والتي أكدت عمى ضرورة  (Alharbi, 2006وهع دراسة )الحكوهة االلكترونية في تركيا، 
لتطبيؽ الحكوهة  تتضهف جهيع العواهؿ والجوانب التنظيهية والتربوية والهالية والتشريعية والتكنولوجية والبيئية

 ( والتي أكدت عمى ضرورة استيعابReddick, 2012 & Abdelsalam )اإللكترونية، وهع دراسة 
 .لكترونياً إ الحكوهية الخدهات تقديـ ةألىيه القرار أصحاب

 في التالي: (0221 )الغوطي، واختمفت نتائج ىذه الدراسة هع دراسة
 الييكؿ التنظيهي في الهؤسسات  عدـ هناسبةعمى  دراسة الغوطيأكدت : حيث الييكؿ التنظيمي

أنو فراد عينة الدراسة أ% هف 87 يلكترونية فقد كاف رأدارة اإلفي قطاع غزة هع هتطمبات اإلالحكوهية 
% هف عينة 14.14في حيف كاف رأي  لكترونيةدارات جديدة لنجاح هشروع الحكوهة اإلإضافة البد هف إ

بيؽ اإلدارة هناسب لتط بغزة الدراسة الحالية أف الييكؿ التنظيهي في وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف
وزارة اإللكترونية، وبخصوص ذلؾ يهكف القوؿ أنو في حالة التطبيؽ الكاهؿ لئلدارة اإللكترونية في 

فإف الييكؿ التنظيهي الحالي البد أف يتـ عميو بعض التعديبلت هف خبلؿ األشغاؿ العاهة واإلسكاف 
 .ترونيةناسب هع هتطمبات اإلدارة اإللكتت ىإضافة بعض الوظائؼ وحذؼ أخرى حت

 في الهؤسسات الحكوهية عدـ الهعرفة الكافية لمهدراء  إلىالغوطي  دراسة شارت: حيث أالقيادات اإلدارية
ة عمى التعاهؿ هع وجود قيادات قادر  إلىشارت نتائج ىذه الدراسة أفي هجاالت الحاسوب في حيف 

 تقنيات الحاسوب.

شارت لوجود نظاـ رقابي فعاؿ أ( والتي 0255 اجز،هع نتائج دراسة )الع يضاً أ نتائج ىذه الدراسة تواختمف
شارت إلدراج أ( والتي 0229 )عهار، دائيـ، وهع نتائج دراسةأيزود الهوظفيف بتغذية راجعة تحسف هف 

نتائج ىذه  لكترونية في الخطة االستراتيجية لوكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيف، كها واختمفتطبيؽ اإلدارة اإلت
 وهحددة واضحة تنظيهية ىياكؿ وجود عدـ إلىشارت أ( والتي 0227 )الكبيسي، سةدرا هع نتائج الدراسة
 هع دراسة يضاً أ تلكترونية، واختمفدارة اإلالحكوهية تخدـ تطبيؽ اإل القطاعات أنشطة لكافة وشاهمة

 .لكترونيةدارة اإلدارية هؤىمة لتطبيؽ اإلإشارت لعدـ وجود قيادات أ( والتي 0227 )الهسعود،
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 قرات مجاؿ " مدى توفر المتطمبات البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية "تحميؿ ف -
 أـ ال. 2درجة الحياد وىي  ىلهعرفة ها إذا كانت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت إل Tتـ استخداـ اختبار 

 (.21) رقـالنتائج هوضحة في جدوؿ 
مدى توفر  رة مف فقرات مجاؿ "لكؿ فق (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ : (36) رقـ جدوؿ

 "المتطمبات البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية 
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5.  
يوجد بالوزارة كوادر بشرية قادرة عمى تطبيؽ اإلدارة 

 اإللكترونية.

0.  
هف األفراد الهؤىميف لتطوير  يوجد بالوزارة عدد كاؼٍ 
 البرهجيات ونظـ الهعموهات.

2.  
هف األفراد الهؤىميف لتطوير البنية  كاؼٍ يوجد بالوزارة عدد 

 التحتية لمشبكات ووسائؿ االتصاالت. 

4.  
راد الهؤىميف لتقديـ الدعـ هف األف كاؼٍ يوجد بالوزارة عدد 

 الفني البلـز لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.
 جميع فقرات المجاؿ معاً  

 .  α ≥ 0.05  داللة ىالهتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند هستو * 

 يهكف استخبلص ها يمي: (21) رقـهف جدوؿ 
 يساوي النسبي الحسابي الهتوسط وأف ،2.02 يساوي لجهيع فقرات الهجاؿ يالحساب الهتوسط أف -

 هدى" هجاؿ يعتبر لذلؾ  2.252 تساوي (Sig.) االحتهالية القيهة وأف 0.21 ختباراال قيهةو  ،12.90%
 هها ،α ≥ 0.05 داللة هستوى عند إحصائياً  داؿ"  اإللكترونية اإلدارة لتطبيؽ البشرية الهتطمبات توفر
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 ىناؾ أف يعني وىذا 2 وىي الحياد درجة عف زاد قد الهجاؿ ليذا االستجابة درجة هتوسط أف عمى يدؿ
  .الهجاؿ ىذا فقرات عمى العينة أفراد قبؿ هف موافقة

أف ىناؾ توافر لمحد األدنى لمهتطمبات البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، ولكف نسبة الهوافقة  ويعني ىذا
 ىذا الهجاؿ تشير إلى ضرورة تعزيز ىذه الهتطمبات.الهنخفضة عمى فقرات 

يوجد بالوزارة كوادر بشرية قادرة عمى تطبيؽ اإلدارة  "الفقرة األولى لقد وافقت عينة الدراسة عمى -
%، هها يعني توافر الكوادر البشرية القادرة عمى تطبيؽ 84كانت نسبة الهوافقة عمييا ىي و " اإللكترونية

ىذا ها تؤكده النسبة الهرتفعة هف عدد دورات الحاسوب التي حصؿ عمييا أفراد عينة اإلدارة اإللكترونية و 
ف كانت ىذه الكوادر تحتاج لمتطوير والتدريب الهنظـ عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.  الدراسة، وا 

 ىهستو  عندفقرات غير دالة إحصائيًا  ىذا الهجاؿ إال أف ىناؾ ثبلث أف ىناؾ هوافقة عمىهف بالرغـ  -
، وىذه الفقرات تشير بشكؿ هباشر الفقرة الثانية و الفقرة الثالثة و الفقرة الرابعةوىي ، α ≥ 0.05 داللة

إلى الكوادر البشرية التي تعهؿ في هجاؿ الحاسوب سواء كاف العاهميف في الشبكات أو البرهجيات أو 
حوؿ  رؤية واضحةيستطيعوا تكويف  فراد عينة الدراسة لـأالصيانة والدعـ الفني، وتعني ىذه النتائج أف 

 ىذه الفقرات، هها يؤكد عمى ضرورة تطوير العاهميف في هجاؿ الحاسوب هف حيث الكـ والكيؼ.

وتعزى ىذه النتائج لعدـ فاعمية دائرة الحاسوب بالشكؿ الهطموب نتيجة لقمة عدد العاهميف فييا ولوجود ضعؼ 
لى إىدار بعض الكوار  خرى أالبشرية الهتخصصة في الحاسوب لعهميا في هجاالت في ىيكميتيا العاهمة، وا 

 .غير الحاسوب داخؿ الوزارة
 تتعاهؿ بشرية كوادر وجود عمى أكدت والتي( 0250 األغا،) كدراسة الدراسات بعض هع النتائج ىذه واتفقت

 لوؿ،العا) دراسة وهع ،%87.27 بنسبة غزة بهحافظات الفمسطينية الجاهعات في جيد بشكؿ الحاسوب هع
 في الخيرية الجهعيات في لكترونيةاإل دارةاإل تطبيؽ عمى قادرة بشرية كوادر لوجود شارتأ والتي( 0255
 الغوطي،) دراسةوهع  ،%19.88 توافرىا نسبة كانت وقد لتطوير تحتاج الكوادر ىذه ولكف غزة قطاع

 بنسبة الفمسطينية السمطة ؤسساته في لكترونيةاإل دارةاإل تطبيؽ عمى قادرة كوادر وجود كدتأ والتي( 0221
 يتقارب ها وىو% 12 بنسبة والشبكات البرهجيات تطوير عمى قادرة كوادر لوجود شارتأ وكذلؾ، 82.5%
 القائـ الفريؽ فأ عمى كدتأ والتي   ,Gokmen)0252) دراسة هع يضاً أ واتفقت الحالية، الدراسة نتائج هع
 وتكنولوجيا االتصاالت هجاؿ في الكافية الخبرة لديو يسل تركيا في لكترونيةاإل دارةاإل تطبيؽ عمى
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 تقدـ تواجو التي العقبات ىـأ هف أف عمى كدتأ والتي ( ,0252Zeleti) دراسة هع يضاً أ واتفقت الهعموهات،
 الهعموهات، وتكنولوجيا االتصاالت هجاالت في البشرية الكفاءة غياب إلى تعود يرافإ في لكترونيةاإل الحكوهة
 في لكترونيةاإل دارةاإل تطبيؽ تواجو صعوبات وجود كدتأ والتي( 0227 حهدي،) دراسة هع يضاً أ واتفقت

 كانت وقد اإللكترونية، اإلدارة تقنيات وصيانة تشغيؿ في هختصيف وجود عدـ ىهياأ الثانوية الهدارس دارةإ
 لتطبيؽ البشرية الهتطمبات افرتو  كدتأ والتي( 0229 السهيري،) دراسة نتائج هف فضؿأ الحالية الدراسة نتائج
 نتائج هف قؿأ الدراسة ىذه نتائج وكانت ،%14.5بنسبة غزة قطاع في الثانوية الهدراس في لكترونيةاإل دارةاإل

 في القادرة عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية البشرية الكوادر توافر عمى كدتأ والتي(  0229 عهار،) دراسة
 ..%89.59 بنسبة البلجئيف وتشغيؿ الغوث وكالة

 " تحميؿ فقرات مجاؿ " مدى توفر المتطمبات األمنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية -
 أـ ال. 2وىي  الحياد درجة ىلهعرفة ها إذا كانت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت إل Tتـ استخداـ اختبار 

 (.28) رقـالنتائج هوضحة في جدوؿ 

مدى توفر  لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)االحتماؿ المتوسط الحسابي وقيمة : (37) رقـ جدوؿ
 " المتطمبات األمنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
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 .ةتتوفر لدى الوزارة براهج أصمية لحهاية أهف وسرية الهعموهات لهحوسب  .5
 .يوجد لدى الهوظفيف هعرفة جيدة بسياسات أهف الهعموهات الحكوهية  .0

2.  
يتـ تحديث البرهجيات الهعهوؿ بيا بالوزارة بشكؿ دوري بها يناسب 

 .سياسة أهف الهعموهات الحكوهية

4.  
نظاـ فاعؿ لتحديد األشخاص الهخوليف لموصوؿ إلى  يتوفر لدى الوزارة

 .الهعموهات الهحوسبة
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1.  
يحتـر الهوظفيف خصوصية سرية الهعموهات بحيث ال يطمع عمييا إال 

 .الهوظؼ الهختص
 .توجد السيرفرات الرئيسة في الوزارة في هكاف آهف  .1

8.  
بنسخة احتياطية هف البيانات الهحوسبة في أهاكف آهنو  االحتفاظيتـ 

 .خارج الوزارة

7.  
بهخاطر أهف الهعموهات وسبؿ الوقاية  يوجد لدى الهوظفيف وعي كاؼٍ 

 .هنيا

9.  
سياسة أهف  فتتوفر سياسات واضحة ورادعة لمهوظفيف الذيف ينتيكو 

 .الهعموهات
 جميع فقرات المجاؿ معاً  

 
 يهكف استخبلص ها يمي: (28) رقـهف جدوؿ 

، وأف الهتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.00يساوي  لجهيع فقرات الهجاؿ أف الهتوسط الحسابي -
لذلؾ يعتبر هجاؿ"  0.482تساوي  (Sig).هة االحتهالية القيوأف   0.04قيهة االختبارو %، 60.06

          عند هستوى داللة غير داؿ إحصائياً هدى توفر الهتطمبات األهنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية " 
α ≥ 0.05  هها يدؿ عمى أف هتوسط درجة االستجابة ليذا الهجاؿ ال يختمؼ جوىريًا عف درجة الحياد ،

 . هف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا الهجاؿ )محايد( موافقة متوسطةف ىناؾ وىذا يعني أ 3وىي 
هجاؿ هها يدلؿ ىذا الفراد عينة الدراسة غير قادريف عمى تكويف رؤية واضحة حوؿ فقرات أف أ ويعني ىذا

 لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في الوزارة تحتاج لمتطوير والتعزيز. يةهناأل أف الهتطمباتعمى 
عدـ  إلى، باإلضافة في الوزارة هف الهعموهاتأالهخصصة لهجاؿ  الهيزانيات ضعؼ ذلؾ إلى د يعزىوق 

انتشار الثقافة األهنية بالشكؿ الهطموب، وكذلؾ غياب التشريعات والقوانيف والموائح التي تتعاهؿ هع انتياؾ 
كدت أ( والتي 0221 طي،هف الهعموهات وىو ها اتفقت بو ىذه الدراسة هع نتائج دراسة )الغو أسياسة 

 غياب التشريعات والقوانيف الحاكهة ألهف الهعموهات في الهؤسسات الحكوهية الفمسطينية.

 . α ≥ 0.05 الهتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند هستوى داللة *

 (37) بع جدوؿ رقـتا
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إال أف ىناؾ فقرات حصمت  α ≥ 0.05 داللة هستوى عند إحصائياً  داؿ غيروبالرغـ أف ىذا الهجاؿ  -
بنسخة احتياطية هف  االحتفاظ يتـ " السابعةالفقرة ب هختمفة كاف أعبلىا سعمى هوافقة عينة الدراسة بن

ليا يساوي  الهتوسط الحسابي النسبيوالتي كاف  " البيانات الهحوسبة في أهاكف آهنو خارج الوزارة
اىتهاـ اإلدارة العميا في الوزارة بوجود نس  احتياطية هف البيانات الياهة في ويعزى ذلؾ إلى ، 67.50%

تقرة في األراضي الفمسطينية، حيث تـ فقداف كثير هف هنية الغير هسالوزارة وذلؾ بسبب األوضاع األ
، والهوافقة الهنخفضة 0229-0227بيانات الوزارة نتيجة القصؼ الذي تعرض لو هقر الوزارة في حرب 

عمى ىذه الفقرة قد تعود إلحساس عينة الدراسة بعدـ وجود نظاـ هعيف لعهمية حفظ نس  احتياطية هف 
 وقات يقوـ بيذا العهؿ الهوظفيف أنفسيـ. البيانات، حيث أف في أغمب األ

يتـ تحديث البرهجيات  "لثةالفقرة الثاىذه الفقرات  أدنىوىناؾ فقرات لـ توافؽ عمييا عينة الدراسة، وكاف  -
 " األولىالفقرة ، ثـ تأتي  " الهعهوؿ بيا بالوزارة بشكؿ دوري بها يناسب سياسة أهف الهعموهات الحكوهية

"، ويعني ىذا عدـ وجود  اهج هتكاهمة أصمية لحهاية أهف وسرية الهعموهات الهحوسبةتتوفر لدى الوزارة بر 
 براهج أصمية هحدثة تناسب سياسة أهف الهعموهات الحكوهية.

قمة  لىا  ، و األصمية تحديث البرهجياتشراء و التكمفة الهالية العالية التي يتطمبيا  لىوقد يعزى ذلؾ إ
هنية الناتجة عف استخداـ إلضافة الى قمة الوعي بالهخاطر األالهوارد الهالية الهخصصة لذلؾ، با

 . بشكؿ عاـ هنيةهرخصة بسبب النقص في الثقافة األ برهجيات غير
هف أتوافر بعض هتطمبات لشارت أ( والتي 0255 )العالوؿ، واتفقت ىذه النتائج هع بعض الدراسات كدراسة
 قؿ هف نتائج دراسةأوكانت نتائج ىذه الدراسة  ،تحسيف لىإالهعموهات في الجهعيات الخيرية ولكنيا تحتاج 

لكترونية في وكالة دارة اإليؽ اإلبهنية  لتطف نسبة توافر الهتطمبات األأكدت عمى أ( والتي 0229 )عهار،
 )السهيري، عمى هف نتائج دراسةأكها وكانت نتائج ىذه الدراسة ، %89.22 الغوث وتشغيؿ البلجئيف ىي

%، كها 40.5 س الثانوية الفمسطينية ىيهنية في الهدار األ ف نسبة توافر الهتطمباتأكدت أ( والتي 0229
كدت وجود ضعؼ في التشريعات والقوانيف أ( والتي 0227 واتفقت نتائج ىذه الدراسة هع نتائج )العهيري،

 .لكترونية في الجاهعات السعوديةدارة اإلالرادعة التي تحكـ تطبيؽ اإل
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 " دى توفر المتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةتحميؿ فقرات مجاؿ " م -
أـ  2وىي  الحياد درجة ىلهعرفة ها إذا كانت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت إل Tتـ استخداـ اختبار  

 (. 27) رقـالنتائج هوضحة في جدوؿ  ال.
مدى توفر  مجاؿ " لكؿ فقرة مف فقرات (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ : (38) رقـجدوؿ 

 " المتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

 الفقرة ـ

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا
قيم

ال
S

ig
).

 

رتبة
ال

 

5.  
تتوفر في الوزارة أجيزة حاسوب كافية وهناسبة لتطبيؽ اإلدارة 

 .اإللكترونية

0.  
تتوفر في الوزارة أجيزة إدخاؿ بيانات )هثؿ اإلسكنر( كافية 

 .وهناسبة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

2.  
تتوفر في الوزارة أجيزة إخراج بيانات )هثؿ الطابعات( كافية 

 .وهناسبة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

4.  
الرئيسي لموزارة شبكة حاسوب داخمية هناسبة تتوفر في الفرع 

 .لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

1.  

تتوفر في الوزارة وسائؿ لتخزيف البيانات )هثؿ السيرفرات 
كافية وهناسبة لتطبيؽ اإلدارة  ( الصمبة واألقراص

 .إللكترونيةا

1.  

الهادية  واالتصاالتولوجيا الهعموهات يتـ توزيع وسائؿ تكن
سابقة الذكر بشكؿ هناسب بيف الهوظفيف هها يسيؿ عهمية 

 .التحوؿ اإللكتروني
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8.  
ترتبط أفرع الوزارة ببعضيا البعض عف طريؽ شبكة حاسوب 

 .هناسبة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
 .بكة إنترنت هناسبة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةتتوفر ش  .7

9.  
بيف  االتصاؿتوجد شبكة ىاتؼ داخمية تسيؿ عهمية 

 .الهوظفيف

52.  
الوزارة بالهؤسسات الحكوهية األخرى بشبكة حاسوب  ترتبط

 .تسيؿ عهمية الحصوؿ عمى الهعموهات الهشتركة

55.  
تتوفر في الوزارة براهج إلكترونية هناسبة وهتطورة وتساعد 

 .عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

50.  
توفر البراهج الهستخدهة بالوزارة الهعموهات الهطموبة بالدقة 

 .والسرعة الهناسبتيف

52.  
ة قاعدة بيانات هبلئهة لتطبيؽ اإلدارة تتوفر في الوزار 

 .اإللكترونية

54.  
يوجد لموزارة هوقع إلكتروني هناسب لتقديـ الخدهات لمجهيور 

 .والهوظفيف

51.  
يتـ تسويؽ الهوقع اإللكتروني لموزارة والخدهات التي يقدهيا 

 .بشكؿ جيد
 جميع فقرات المجاؿ معاً  

 .α ≥ 0.05  داللة ىالهتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند هستو * 

 يهكف استخبلص ها يمي: ( 27) رقـهف جدوؿ 
، وأف الهتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.25يساوي  لجهيع فقرات ىذا الهجاؿ الهتوسط الحسابي -

لذلؾ يعتبر هجاؿ "  0.000تساوي  (Sig).القيهة االحتهالية وأف  4.68ختبار قيهة االو %، 65.04
، α ≥ 0.05عند هستوى داللة  داؿ إحصائياً هدى توفر الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية " 

 (38) تابع جدوؿ رقـ
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وىذا يعني أف  3هها يدؿ عمى أف هتوسط درجة االستجابة ليذا الهجاؿ قد زاد عف درجة الحياد وىي 
 . هف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا الهجاؿ موافقةاؾ ىن

، حيث يوجد لكترونيةدارة اإلمحد األدنى هف الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإللفر اتو  ويعني ذلؾ إلى أف ىناؾ
لكترونية لكنيا ال دارة اإلهتبلؾ هقوهات البنية التحتية التقنية البلزهة لتطبيؽ اإلاىتهاـ هف قبؿ الوزارة ال

 الهنخفضة.درجة الهوافقة بره يتفسيهكف وىو ها لكترونية، دارة اإللئل الكاهؿ تطبيؽمكفي لت
توجد شبكة ىاتؼ داخمية  "الفقرة التاسعةعبلىا أىناؾ فقرات حصمت عمى هوافقة عينة الدراسة كاف  -

، 74.17%" حيث كاف الهتوسط الحاسبي النسبي ليذه الفقرة يساوي  بيف الهوظفيف االتصاؿتسيؿ عهمية 
تتوفر في الوزارة أجيزة إخراج بيانات )هثؿ الطابعات( كافية وهناسبة لتطبيؽ  "الفقرة الثالثةثـ جاءت 

 %.80.22" وكاف الهتوسط الحاسبي النسبي ليذه الفقرة يساوي  اإلدارة اإللكترونية

لتكمفة الهالية ىذه وقمة اويعود ذلؾ إلى أف توافر ىذه الهعدات يعتبر ضروري حتي لئلدارة التقميدية، 
الهعدات هقارنة بغيرىا هف الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، باإلضافة لتوفر هجهوعة هف 

 ف الهيرة في ىذه الهجاالت  في الوزارة والذي يسيؿ عهمية الصيانة البلزهة.يالفني
ناؾ فقرات لـ توافؽ عمييا عينة ىناؾ هوافقة هف عينة الدراسة عمى ىذا الهجاؿ إال أف ى أف بالرغـ هف -

الوزارة بالهؤسسات الحكوهية األخرى بشبكة حاسوب تسيؿ عهمية  ترتبط "الفقرة السابعةالدراسة وىها 
ترتبط أفرع الوزارة ببعضيا البعض عف طريؽ  "والفقرة العاشرة"،  الحصوؿ عمى الهعموهات الهشتركة

"، وتدؿ ىذه النتائج عمى أف ىناؾ ضعؼ في الربط  شبكة حاسوب هناسبة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
اإللكتروني بيف أفرع الوزارة نفسيا وبيف الوزارة والهؤسسات الحكوهية األخرى، هها يشير لوجود صعوبة 

نحو تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، حيث أف تكاهؿ البيانات  اً سمبي اً في تبادؿ البيانات، ويعتبر ىذا هؤشر 
هكانية الحصوؿ عم ييا في أي زهاف وهكاف هف أىـ الوسائؿ التي تؤدي لنجاح تطبيؽ اإلدارة وا 

 اإللكترونية.

دارة ف عدـ تطبيؽ اإلوقد يعزى عدـ اىتهاـ الوزارة بالربط اإللكتروني الرتفاع تكمفتو الهادية، باإلضافة إلى أ
الوزارة نفسيا أو بيف  الوزارة اإللكتروني سواء بيف هقرات  ربط الىهية ألكترونية بالشكؿ الكاهؿ يقمؿ هف اإل

لكترونية بشكؿ كاهؿ سيكوف ىناؾ ضرورة دارة اإلها في حالة تطبيؽ اإلأ، والهؤسسات الحكوهية األخرى
 .البعضلربط هقرات الوزارة هع بعضيا 
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 الصحي شارت الفتقار القطاعأ( والتي 0252 حد ها هع دراسة )الهسعودي، لىإوتوافقت ىذه الدراسة 
 البلزهة التحتية البنية هستوى ضعؼ في الهكرهة لوجود قواعد بيانات هتكاهمة، و هكة نةبهدي الخاص
شارت لوجود ضعؼ في البنية التحتية أ( والتي 0229 )البشري، اإللكترونية، وهع دراسة اإلدارة لتطبيؽ

 دراسة )الكبيسي،وهع الهكرهة،  هكة بهدينة القرى أـ جاهعة إدارات لتكنولوجيا الهعموهات واالتصاالت في
 نظـ هركزفي الهعموهاتتكنولوجيا و  لبلتصاالت التحتية البنيةكدت وجود ضعؼ في أ( والتي 0227

شارت لوجود أ( والتي Zeleti, 2010) وهع دراسةر، قط دولة في لكترونيةاإل لمحكوهة التابع الهعموهات
 ,Dawood) هع دراسة يضاً أ، وتوافقت افإير  في اوتطبيقاتي الهعموهات ضعؼ في البنية التحتية لتكنولوجيا

كدت عمى ضرورة تطوير الشبكات ونظـ االتصاالت في الهؤسسات الحكوهية في كوردستاف أوالتي  (2012
شارت لضعؼ البنية التحتية التقنية في أ( والتي 0Karunasena & Others 0255) العراؽ، وهع دراسة

 . اسريبلنك
هوافقة هجتهع الدراسة  ا( والتي وصمت فيي0250 تيا هع دراسة )األغا،واختمفت ىذه الدراسة في بعض فقرا

% في حيف وصمت في ىذه 95.51لى إلمجاهعة عمى شبكة االنترنت فعاؿ لكتروني إعمى وجود هوقع 
 %.82لى إالدراسة 

دوؿ  أجريت في ياف جهيعأ لىإفي ضعؼ البنية التحتية التقنية في جهيع الدراسات السابقة  ويعزى االتفاؽ
ناهية، وىي هستيمكة لهنتجات التكنولوجيا وليس هنتجة ليا، فيي تعاني هف التكمفة العالية الستيراد ىذه 

 الهنتجات.  
بػيف متوسػطات اسػتجابة  α≤ 1.15عنػد مسػتوى داللػة توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية :الفرضية الثالثة

 الديمغرافيػة المتغيػرات ىإلػ ىتعػز  رة اإللكترونيػةالمبحوثيف حوؿ دور تنمية الموارد البشرية في تطبيػؽ اإلدا
عػدد الػدورات التدريبيػة  – الخدمػةعػدد سػنوات –الوظيفي ى المستو  –التعميمي ىالمستو -الجنس –العمر )

 في مجاؿ التنمية البشرية(. التدريبيةعدد الدورات -في مجاؿ اإلدارة االلكترونية
رفػة هػا إذا كػاف ىنػاؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػائية وىػو اختبػار " لهعلعينتػيف هسػتقمتيفT  تػـ اسػتخداـ اختبػار "

" لهعرفة التبايف األحادي كذلؾ تـ استخداـ اختبار "  ،هعمهي يصمح لهقارنة هتوسطي هجهوعتيف هف البيانات
 هتوسطات أو أكثر. 2ها إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية وىذا االختبار هعمهي يصمح لهقارنة 
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بيف متوسطات استجابة المبحػوثيف حػوؿ  α≤ 1.15ت داللة إحصائية عند مستوى داللةتوجد فروؽ ذا  -
 .العمر ىإل ىدور تنمية الموارد البشرية في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية تعز 

 يهكف استنتاج ها يمي: (29) رقـالهوضحة في جدوؿ هف النتائج 
  α ≤ 0.05أقػػػؿ هػػػف هسػػػتوى الداللػػػة " ايف األحػػػادي الهقابمػػػة الختبػػػار" التبػػػ (.Sig)تبػػػيف أف القيهػػػة االحتهاليػػػة 

"0 وبذلؾ يهكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات  مدى توفر المتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةلهجاؿ " 
داللة إحصػائية بػيف هتوسػطات تقػديرات عينػة الدراسػة حػوؿ ىػذا الهجػاؿ تعػزى إلػى العهػر وذلػؾ لصػالح الػذيف 

 فأكثر. سنة  12أعهارىـ 
عمػى تػوافر األخػرى كثػر هػف غيػرىـ هػف الفئػات أفػأكثر يوافقػوف  سػنة 12 أعهػارىـ ف الذيفأوتعني ىذه النتائج 

ف ىػذه الفئػة العهريػة قميمػة االخػتبلط أ لػىإذلػؾ  ىلكترونية في الػوزارة، ويعػز دارة اإلالهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإل
 جيػػػػزة التقنيػػػػة الحديثػػػػةعمػػػػى األ طبلعػػػػاً اغيرىػػػػا هػػػػف الفئػػػػات قػػػػؿ هػػػػف أبػػػػالتطورات التكنولوجيػػػػة وبالتػػػػالي فإنيػػػػا 

دارة العميػػا فػػي الػػوزارة، والتػػي قػػد تكػػوف ف ىػػذه الفئػػة تهثػػؿ بشػكؿ كبيػػر اإلأ لػػىإ، باإلضػػافة والبرهجيػات الهتطػػورة
 يجابية هف الفئات االخرى.إأكثر رؤيتيا عمى توفير الهتطمبات التي تحتاجيا الوزارة 

أكبر هف هستوى  (.Sig)فقد تبيف أف القيهة االحتهالية  االت والهجاالت هجتهعة هعاً أها بالنسبة لباقي الهج
وبذلؾ يهكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات تقديرات عينة  α ≤ 0.05الداللة 

  تعزى إلى العهر. الدراسة حوؿ ىذه الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعاً 
ر  يفسيهكف تو غير هنطقية بالنسبة لسياسات التدريب وسياسات تنهية الهسار الوظيفي،  ىذه النتيجة وتعتبر
أف الفئات العهرية الهتقدهة ىـ عمى األغمب هف الهوظفيف القداهى في الوزارة، فيـ عمى احتكاؾ أكثر ب ذلؾ

ف جهيع تبر هنطقية ألهف فئة الشباب بيذه السياسات، أها بالنسبة لباقي الهجاالت فنتيجة عدـ وجود فروؽ تع
 .ليذه الهجاالتقع تحت نفس الظروؼ بالنسبة الفئات العهرية  ت

التقنية هعوقات الليات التغمب عمى أكدت وجود فروؽ حوؿ أ( والتي 0229 )البشري، واتفقت الدراسة هع دراسة
ىذه النتائج هع  تختمفسنة، في حيف ا 11أكثر هف لكترونية لصالح الفئة العهرية التي دارة اإلتطبيؽ اإلل

    الداللة كدت فروؽ ذات داللة احصائية عند هستوىأ( والتي 0255 )العالوؿ، بعض الدراسات كدراسة
2.21 ≥ α ( سنة نحو توافر الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإل09-02لصالح الفئة العهرية )هع و لكترونية، دارة اإل

نحو تطبيؽ الحكوهة  ةميا في الوزارات الفمسطيني( والتي درست رأي اإلدارة الع0221 دراسة )الغوطي،
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هع دراسة و سنة(،  22فروؽ في الهجاؿ التقني لصالح الفئة )اقؿ هفكدت عمى وجود ألكترونية والتي اإل
دارة العاهة لمهرور في شارت لوجود فروؽ نحو سياسات تنهية الهوارد البشرية في اإلأ( والتي 0228 )الهير،

عدـ  كدتأوالتي ( 0221 )القحطاني،هع دراسة  يضاً أواختمفت سنة،  (41-01) لفئةههمكة البحريف لصالح ا
دارة نحو توافر هتطمبات تطبيؽ اإل  α ≤ 2.21 الداللة هستوى حصائية عندإلة الوجود فروؽ ذات د

ة دار إدرست واقع  ( والتي0229 هونو،أ)أبو  دراسةوهع  ،العهر لىإتعزى  لكترونية في السجوف السعوديةاإل
 دراسةالعهر، وهع  لىإدت عدـ وجود فروؽ تعزى أكفي الجاهعات الفمسطينية و  الهوارد البشرية الكترونياً 

 لىإكدت عدـ وجود فروؽ نحو واقع االتهتو في الوزارات الحكوهية بقطاع غزة تعزى أ( والتي 0227 )زعرب،
 العهر.

 العمر –" التبايف األحادي اختبار " نتائج  (:39 ) رقـ جدوؿ

 المجاؿ

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم

ال
S

ig
).

 

 31مف 
إلى أقؿ 

 21مف 
 سنة

 21مف 
إلى أقؿ 

 41مف 
 سنة

 41مف 
إلى أقؿ 

 51مف 
 سنة

سنة  51
 فأكثر

 سياسات التدريب عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.

 .سياسات تنهية الهسار الوظيفي

 .سياسات تقييـ األداء

السياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية 
لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بوزارة األشغاؿ العامة 

 .واإلسكاف بغزة

بيؽ اإلدارة هدى توفر الهتطمبات اإلدارية لتط
 .اإللكترونية

هدى توفر الهتطمبات البشرية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية
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هدى توفر الهتطمبات األهنية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية

تقنية لتطبيؽ اإلدارة هدى توفر الهتطمبات ال
 .اإللكترونية

مدى توفر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية 
 .بغزة في وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف

 جميع المجاالت السابقة معاً 
 .α ≤ 0.05لهتوسطات داؿ إحصائيًا عند هستوى داللة الفرؽ بيف ا *
 

بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ  α≤ 1.15توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -
 الجنس. ىإل بيؽ اإلدارة اإللكترونية تعزىدور تنمية الموارد البشرية في تط

لعينتيف  -  Tالهقابمة الختبار"  (.Sig)االحتهالية ( تبيف أف القيهة 42)رقـ الهوضحة في جدوؿ هف النتائج 
وبذلؾ يهكف  ،لجهيع الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعاً  α ≤ 0.05أكبر هف هستوى الداللة "  هستقمتيف

استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه الهجاالت 
 عزى إلى الجنس.ت والهجاالت هجتهعة هعاً 

ف هتغيرات الدراسة هتاحة لكبل الجنسيف أالجنسيف يعهؿ في نفس الظروؼ و هف  ف كبلً أذلؾ إلى  ىويعز 
 لبلطبلع والتعرؼ عمييا.

لكترونية في والتي درست اإلدارة اإل( 0255 )العالوؿ، واتفقت ىذه النتائج هع بعض الدراسات كدراسة
 ههارسة ( والتي درست درجة0250 عور،اتفقت هع دراسة )األ ، وكذلؾغزة خيرية في قطاعال الجهعيات
( والتي درست 0255 غا،)األ وهع دراسةلئلدارة اإللكترونية،  غزة بهحافظات الغوث وكالة هدارس هديري
( والتي درست 0227 )زعرب، وهع دراسة ،غزة بهحافظات الفمسطينية الجاهعات في اإللكترونية اإلدارة

 ت الحكوهية في قطاع غزة.االتهتة في الوزارا
ناث نحو كدت عمى وجود فروؽ لصالح اإلأ( والتي 0228 )الهير، وقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة هع دراسة 

 .دارة العاهة لمهرور في البحريفسياسات تنهية الهوارد البشرية في اإل

 (39تابع جدوؿ رقـ )
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 الجنس  –لعينتيف مستقمتيف "  -  Tاختبار" نتائج  (:44) رقـ جدوؿ

 المجاؿ

 متوسطاتال

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 أنثى ذكر

 سياسات التدريب عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.

 .سياسات تنهية الهسار الوظيفي

 .سياسات تقييـ األداء

ارد البشرية لتطبيؽ السياسات المتبعة في تنمية المو 
 .اإلدارة اإللكترونية بوزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف بغزة

 .هدى توفر الهتطمبات اإلدارية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

 .هدى توفر الهتطمبات البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
 .هدى توفر الهتطمبات األهنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
 .هدى توفر الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

مدى توفر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في وزارة 
 .بغزة األشغاؿ العامة واإلسكاف

 جميع المجاالت السابقة معاً 
   
بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ  α≤ 1.15عند مستوى داللة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية -

 المستوى الوظيفي. ىإل ىتعز  دور تنمية الموارد البشرية في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
 يهكف استنتاج ها يمي:(  45) رقـالهوضحة في جدوؿ هف النتائج 

  α ≤ 0.05أقػػػؿ هػػػف هسػػػتوى الداللػػػة " الهقابمػػػة الختبػػػار" التبػػػايف األحػػػادي  (.Sig)تبػػػيف أف القيهػػػة االحتهاليػػػة 
مػدى تػوفر المتطمبػات التقنيػة لتطبيػؽ , مدى توفر المتطمبات البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونيػةلمهجاليف " 

وبػذلؾ يهكػف اسػتنتاج أنػو توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف  ،ت هجتهعة هعػاً " والهجاال اإلدارة اإللكترونية
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هتوسػػػطات تقػػػديرات عينػػػة الدراسػػػة حػػػوؿ ىػػػذيف الهجػػػاليف تعػػػزى إلػػػى الهسػػػتوى الػػػوظيفي وذلػػػؾ لصػػػالح الػػػذيف 
 هستواىـ الوظيفي الفئة العميا. 

عميػػػا بسياسػػػة التوظيػػػؼ الهتبعػػػة فػػػي دارة الاقتنػػػاع اإللػػػى إلفػػػروؽ حػػػوؿ تػػػوافر الهتطمبػػػات البشػػػرية وقػػػد تعػػػزى ا
هػوظفي الػوزارة ىػـ  والكثيػر هػفسنوات والتػي تتبػع الهسػابقات سػبيؿ لمتوظيػؼ،  1خرأالهؤسسات الحكوهية في 

دارة العميػػا هػػا الفػػروؽ نحػػو الهتطمبػػات التقنيػػة يعػػود القتنػػاع اإلأهػػوظفيف جػػدد التحقػػوا بالعهػػؿ خػػبلؿ ىػػذه الفتػػرة، 
 12غمب هوظفي ىذه الفئة ىـ هف فػوؽ أف ألكترونية، حيث دارة اإلبلزهة لتطبيؽ اإلبتوفر الهتطمبات التقنية ال

 بوسائؿ تكنولوجيا الهعموهات الحديثة هف الفئات االخرى . ختبلطاً اقؿ أسنة وبالتالي فيـ 
 α ≤ 0.05أكبػػر هػػف هسػػتوى الداللػػة  (.Sig)أهػػا بالنسػػبة لبػػاقي الهجػػاالت فقػػد تبػػيف أف القيهػػة االحتهاليػػة   

وبذلؾ يهكف استنتاج أنو ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف هتوسػطات تقػديرات عينػة الدراسػة حػوؿ ىػذه 
 الهجاالت تعزى إلى الهستوى الوظيفي.

يهكف هنطقية بالنسبة لهجاالت سياسات التدريب وسياسات تنهية الهسار الوظيفي، و  وتعتبر ىذه النتيجة غير
نيـ أأكثر هف الفئات األخرى بسبب  عمييا وفرة الطبلع أصحاب الفئة العمياذلؾ بأف ىذه السياسات هتتفسير 

ها باقي الهجاالت أىـ هف يصنع ىذه السياسات باإلضافة إلى أنيـ أقدـ في الوظيفية الحكوهية هف غيرىـ، 
النسبة ها بأ، ىذه الهجاالت في جهيع الفئات بيف تقارب وجيات النظرذلؾ إلى   ىعز يقد و  ،فالنتيجة هنطقية
حداثة الهوضوع وضعؼ الهعرفة في لى إ ذات داللة إحصائية عدـ وجود فروؽفقد يعزى هنية لمهتطمبات األ

بنشر الثقافة  االىتهاـنتيجة عدـ التركيز عميو هف قبؿ الهؤسسات التعميهية وعدـ  هتطمباتيا بيف جهيع الفئات
 . األهنية بيف فئات الهجتهع

( والتي أكدت عمى عدـ وجود فروؽ في هجاالت الهتطمبات 0255 )العالوؿ، واتفقت ىذه الدراسة هع دراسة
ىذه النتائج  اختمفتفي حيف  ،االدارية واألهنية تعزى لمهستوى الوظيفي في الجهعيات الخيرية في قطاع غزة

صائية نحو نجاح حإكدت وجود فروؽ ذات داللة أ( والتي 0221 )الغوطي، هع بعض الدراسات كدراسة
 ولىقساـ ها يعني الفئة األلكترونية ترجع لمهسهى الوظيفي لصالح الهدراء ورؤساء األالحكوهة اإلهشروع 
دارية لتطبيؽ كدت وجود فروؽ نحو الهتطمبات اإلأ( والتي 0229 )عهار، هع دراسة يضاً أواختمفت  والثانية،

كدت عمى أ والتي( 0255 الوؿ،دراسة )الع هع يضاً أواختمفت  لكترونية تعزى لمهستوى الوظيفي،اإلدارة اإل
في هجاالت الهتطمبات التقنية والبشرية لتطبيؽ الوظيفي  توىعدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية ترجع لمهس
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( 0255 كساب،و  وادي) دراسة يضاً أكدتو أفي قطاع غزة، وىو ها  اإلدارة اإللكترونية في الجهعيات الخيرية
، تلكترونية في الييئة العاهة لمتأهيف والهعاشاظاـ األرشفة اإلهدى توافر هتطمبات نجاح ن والتي درست

لكترونية في الجاهعات اإلدارة اإل الهتغيرات التنظيهية وتطبيؽ والتي درست (0255 )كساب، ودراسة
 .لكترونية في السجوف السعوديةدارة اإلوالتي درست اإل (0221 )القحطاني، دراسة، و الفمسطينية

 المستوى الوظيفي –" التبايف األحادي اختبار " ج نتائ (:44 )رقـجدوؿ 

 المجاؿ

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
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الحت
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الفئة 
 العميا

الفئة 
 األولى

الفئة 
 الثانية

الفئة 
 الثالثة

الفئة 
 الرابعة

 سياسات التدريب عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.

 .سياسات تنهية الهسار الوظيفي

 .سياسات تقييـ األداء

السياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية 
لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بوزارة األشغاؿ العامة 

 .واإلسكاف بغزة

هدى توفر الهتطمبات اإلدارية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية

هدى توفر الهتطمبات البشرية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية

هدى توفر الهتطمبات األهنية لتطبيؽ اإلدارة 
 .نيةاإللكترو 

هدى توفر الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية

اإللكترونية  مدى توفر متطمبات تطبيؽ اإلدارة
 .بغزة في وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف

 جميع المجاالت السابقة معاً 
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بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ  α≤ 1.15توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -
 المستوى التعميمي. ىإل ىدور تنمية الموارد البشرية في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية تعز 

الهقابمة الختبار" التبايف األحادي  (.Sig)تبيف أف القيهة االحتهالية  (40) رقـجدوؿ الهوضحة في هف النتائج 
وبذلؾ يهكف استنتاج أنو ال  ،الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعاً  لجهيع  α ≤ 0.05أكبر هف هستوى الداللة " 

والهجاالت هجتهعة  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه الهجاالت
 هعا تعزى إلى الهستوى التعميهي.

التعميهية،  لهوظفي الوزارة هتقاربة بغض النظر عف هؤىبلتيـ والثقافية أف الهستويات العمهيةذلؾ إلى  ويعزى
لمجهيع، وأصبح الهؤىؿ  صبح الحصوؿ عمى الهعرفة في الهجاالت التقنية هيسراً أنترنت اإل فهع انتشار

يعهموف في  نيـ جهيعاً ألى إباإلضافة  ،في ىذه الهجاالت الهعرفة كتسابشرط األساسي الالعمهي ليس بال
غمب حهمة الشيادات العميا في الوزارة قد حصموا عمييا أف ؿ وفي هياـ وظيفية هتقاربة، كها أنفس بيئة العه

خرى فكانت أرية لدوؿ داإساليب أليـ الفرصة عمى التعرؼ عمى تقنيات و  تتحهف داخؿ قطاع غزة وبالتالي لـ 
   آرائيـ هتقاربة تجاه ىذا الهجاؿ.  

كدت عدـ وجود فروؽ تعود أ( والتي 0252 )بف طالب، واتفقت ىذه النتائج هع بعض الدراسات كدراسة
 )زعرب، وهع دراسةهانة الرياض، ألمهستوى التعميهي نحو السياسات الهتبعة في تنهية الهوارد البشرية في 

( والتي 0227 )الهسعود، وهع دراسة ت االتهتة في الوزارات الحكوهية في قطاع غزة،( والتي درس0227
 لكترونية في الهدارس الحكوهية في هحافظة الرس في الههمكة العربية السعودية، وهع دراسةدارة اإلدرست اإل
وهع  ،لبلجئيففي وكالة الغوث وتشغيؿ الكترونية دارة اإلاإلهكانية تطبيؽ إ( والتي درست 0229 )عهار،
نحو تطبيؽ الحكوهة  ة( والتي درست رأي اإلدارة العميا في الوزارات الفمسطيني0221 )الغوطي، دراسة
واتفقت  ، وجهيعيا أكدت عدـ وجود فروؽ حوؿ تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية تعزى لمهستوى التعميهي،لكترونيةاإل

إحصائية نحو هجاالت داللة  روؽ ذاتأكدت عدـ وجود ف( والتي 0222 هع دراسة )العهري، ايضاً 
 هنية في الهؤسسة العاهة لمهوانئ في الرياض تعزى لهتغير الهؤىؿ العمهي.الهتطمبات اإلدارية والهتطمبات األ

إحصائية كدت وجود فروؽ ذات داللة أ( والتي 0255 دراسة )العالوؿ، نتائج واختمفت نتائج ىذه الدراسة عف 
لكترونية لصالح حهمة البكالوريوس، ووجود فروؽ ذات داللة ية لتطبيؽ اإلدارة اإلنحو هجاؿ الهتطمبات اإلدار 

لصالح حهمة  تعزى لمهستوى التعميهي لكترونيةجاؿ الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة اإلحصائية نحو هإ
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اإلسبلهية  عةالجاه في لكترونيةاإل ( والتي درست اإلدارة0255 )شمبي، هع دراسة يضاً أ، واختمفت الهاجستير
 .لصالح حهمة الهاجستيرتعزى لمهستوى التعميهي كدت وجود فروؽ أو 

 المستوى التعميمي –" التبايف األحادي اختبار " نتائج  (:42) رقـجدوؿ 

 المجاؿ

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم
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ة ا
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دبمـو 
 فأقؿ

 بكالوريوس
دراسات 
 عميا

 يؽ اإلدارة اإللكترونية.سياسات التدريب عمى تطب

 .سياسات تنهية الهسار الوظيفي

 .سياسات تقييـ األداء

السياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية 
لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بوزارة األشغاؿ العامة 

 .ف بغزةواإلسكا

هدى توفر الهتطمبات اإلدارية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية

هدى توفر الهتطمبات البشرية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية

هدى توفر الهتطمبات األهنية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية

هدى توفر الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية

مدى توفر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في 
 .بغزة وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف

 جميع المجاالت السابقة معاً 
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بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ  α≤ 1.15توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -
 .الخدمةعدد سنوات  ىإل ىدور تنمية الموارد البشرية في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية تعز 

 يهكف استنتاج ها يمي:( 42) رقـالهوضحة في جدوؿ هف النتائج 
  α ≤ 0.05أقػػػؿ هػػػف هسػػػتوى الداللػػػة " الهقابمػػػة الختبػػػار" التبػػػايف األحػػػادي  (.Sig)لقيهػػػة االحتهاليػػػة تبػػػيف أف ا
مػدى تػوفر المتطمبػات التقنيػة لتطبيػؽ اإلدارة سياسات التػدريب عمػى تطبيػؽ اإلدارة اإللكترونيػة, لمهجػاليف " 
بيف هتوسطات تقديرات عينػة الدراسػة وبذلؾ يهكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ، " اإللكترونية

سػػنة  02لػػدييـ  الخدهػػةوذلػػؾ لصػػالح الػػذيف عػػدد سػػنوات  الخدهػػةحػػوؿ ىػػذه الهجػػاالت تعػػزى إلػػى عػػدد سػػنوات 
 فأكثر.

دارة العميا بالوزارة فيـ هػف أفراد اإلهف  كثرىـأسنة  02كثر هف أ خدهةف هف لدييـ سنوات ألى إذلؾ قد يعزى و 
دارة سياسػػػػات التػػػػدريب هناسػػػػبة لتطبيػػػػؽ اإلف أف ىػػػػذه الفئػػػػة تػػػػرى أذه النتػػػػائج يصػػػػنعوا السياسػػػػات، وتعنػػػػي ىػػػػ

تػػػػػػوفرة بػػػػػػالوزارة هناسػػػػػػبة لتطبيػػػػػػؽ اإلدارة اله لكترونيػػػػػػةلتطبيػػػػػػؽ اإلدارة اإل التقنيػػػػػػة الهتطمبػػػػػػاتف ألكترونيػػػػػػة و اإل
عمػى  الحصػوؿف قػداهى تعرضػوا لفػرص أنيـ هػوظفييعني  خدهةسنة  02 ف وجودألى إباإلضافة لكترونية، اإل

هػف ىػـ ، وكػذلؾ فػإف ىػذه الفئػة ، فاستطاعوا تكويف فكػرة حػوؿ سياسػات التػدريبكثر هف غيرىـأ دورات تدريبية
و لتكنولوجيػػا الهعموهػػات واالتصػػاالت أبالتقنيػػات الحديثػػة سػػواء لمتػػدريب  والػػـ يختمطػػ فالسػػف الهتقػػدـ الػػذي واذو 

 ـ هيها ضعفت ىذه التقنيات.كثر هف غيرىوف أتك اف هوافقتيـ عمى ىذه التقنيات واستخداهاتيإوبالتالي ف
أكبر هف هستوى  (.Sig)فقد تبيف أف القيهة االحتهالية  أها بالنسبة لباقي الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعاً 

وبذلؾ يهكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات تقديرات عينة  α ≤ 0.05  الداللة
 .الخدهةتعزى إلى عدد سنوات  هجاالت والهجاالت هجتهعة هعاً الدراسة حوؿ ىذه ال

 سنوات الخدهةصحاب أف أىذه النتيجة غير هنطقية بالنسبة لهجاؿ تنهية الهسار الوظيفي، حيث وتعتبر 
، وقد يعزى ها باقي الهجاالت فالنتيجة هنطقيةأبتنهية الهسار الوظيفي هف غيرىـ،  اً احتكاككثر أالعالية ىـ 

 .الخدهةهتوفرة لمجهيع لبلطبلع عمييا بغض النظر عف سنوات  الهجبلتف  باقي أ لىإ ذلؾ
 هدارس هديري ههارسة درجةوالتي درست  (0250 )األعور، واتفقت ىذه النتائج هع بعض الدراسات كدراسة 

روؽ ذات كدت عدـ وجود فأو لدييـ  السمطة بتفويض وعبلقتيا اإللكترونية لئلدارة غزة بهحافظات الغوث وكالة
في  ةدارة اإللكتروني( والتي درست اإل0255 )الحسنات،ودراسة  حصائية تعزى لسنوات الخدهة،إداللة 
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 ، وهع دراسة )زعرب،الخدهةحصائية تعود لسنوات أكدت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إالجاهعات الفمسطينية و 
ت عدـ وجود فروؽ ذات داللة كدفي قطاع غزة وأ( والتي درست االتهتة في الوزارات الحكوهية 0227

كدت عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة أ( والتي 0228 )الهير، ، وهع دراسةالخدهةحصائية تعود لسنوات إ
( 0222 هع دراسة )العهري،و نحو سياسات تنهية الهوارد البشرية تعود لهتغير سنوات الخدهة، حصائية إ

هنية في هجاالت الهتطمبات اإلدارية والهتطمبات األة إحصائية نحو دالل تكدت عدـ وجود فروؽ ذاأوالتي 
 .الهؤسسة العاهة لمهوانئ في الرياض تعزى لهتغير سنوات الخدهة

أكدت عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ( والتي 0252 )بف طالب، فيها اختمفت ىذه الدراسة عف دراسة 
 02ير سنوات الخدهة ولصالح لرياض تعزى لهتغهانة اة في أساليب الهتبعة في تنهية الهوارد البشرينحو األ
كدت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية أ( والتي 0227 )الهسعود، هع دراسة يضاً أ، واختمفت كثرسنة فأ

 )القحطاني، لكترونية، وهع دراسةلتطبيؽ اإلدارة اإل التقنيةنحو هجاؿ الهتطمبات  الخدهةتعزى لسنوات 
في السجوف السعودية نحو  الخدهةحصائية تعزى لسنوات إروؽ ذات داللة كدت عدـ وجود فأوالتي  (0221

 .لكترونيةهجاؿ الهتطمبات الهادية تطبيؽ اإلدارة اإل
 الخدمةعدد سنوات  –" التبايف األحادي اختبار " نتائج  (:43) رقـجدوؿ 

 المجاؿ
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 5أقؿ مف 
 سنوات

 5 مف
إلى أقؿ 

 01مف 
 سنوات

 01مف 
إلى أقؿ 

 31مف 
 سنة

سنة  31
 فأكثر

 سياسات التدريب عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.

 .سياسات تنهية الهسار الوظيفي

 .سياسات تقييـ األداء

السياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية 
لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بوزارة األشغاؿ العامة 

 .واإلسكاف بغزة
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هدى توفر الهتطمبات اإلدارية لتطبيؽ اإلدارة 
 اإللكترونية.

ية لتطبيؽ اإلدارة هدى توفر الهتطمبات البشر 
 .اإللكترونية

هدى توفر الهتطمبات األهنية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية

هدى توفر الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية

ت تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية مدى توفر متطمبا
 .بغزة في وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف

 جميع المجاالت السابقة معاً 
 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف الهتوسطات دالة إحصائيًا عند هستوى داللة  *

بػػيف متوسػػطات اسػػتجابة المبحػػوثيف  α≤ 1.15مسػػتوى داللػػةتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد  -
الػدورات التدريبيػة فػي مجػاؿ  ىإلػ ىحوؿ دور تنمية الموارد البشرية في تطبيػؽ اإلدارة اإللكترونيػة تعػز 

 .الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات

 يهكف استنتاج ها يمي: (44) رقـالهوضحة في جدوؿ هف النتائج 
  α ≤ 0.05الداللػػة أقػػؿ هػػف هسػػتوى " الهقابمػػة الختبػػار " التبػػايف األحػػادي  (.Sig)تبػػيف أف القيهػػة االحتهاليػػة 

سياسات التدريب عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية, السياسػات المتبعػة فػي تنميػة المػوارد البشػرية لمهجػاليف " 
وبػػذلؾ يهكػػف  ،هعػػاً " والهجػػاالت هجتهعػػة  لتطبيػػؽ اإلدارة اإللكترونيػػة بػػوزارة األشػػغاؿ العامػػة واإلسػػكاف بغػػزة

اسػػػتنتاج أنػػػو توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف هتوسػػػطات تقػػػديرات عينػػػة الدراسػػػة حػػػوؿ ىػػػذيف الهجػػػاليف 
الػػػدورات التدريبيػػػة التػػػي حصػػػؿ عمييػػػا الهسػػػتجيب فػػػي هجػػػاؿ الحاسػػػوب والهجػػػاالت هجتهعػػػة هعػػػا تعػػػزى إلػػػى 

فػػي هجػػاؿ الحاسػػوب وتكنولوجيػػا تدريبيػػة وذلػػؾ لصػػالح الػػذيف لػػـ يحصػػموا عمػػى أي دورة  وتكنولوجيػػا الهعموهػػات
 . الهعموهات

 حتػػىالػذيف لػـ يحصػػموا عمػى أي دورة تدريبيػة فػػي هجػاؿ الحاسػوب وتكنولوجيػػا الهعموهػات  فأ ذلػؾ الػػى ويعػزى
هػف غيػرىـ عمػى الهعػارؼ والعمػـو التػي تناقشػيا  قػؿ اطبلعػاً ألفيػة الثالثػة ىػـ اآلف ونحف في العقد الثاني هف األ

 (43) جدوؿ رقـتابع: 
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نيـ لػـ تتكػوف لػدييـ الصػورة الكاهمػة عمػى الهتطمبػات الواجػب عمػى الػوزارة توفيرىػا فػي إوبالتػالي فػىذه الدراسػة، 
 ىذه الهجاالت.

وبذلؾ  α ≤ 0.05أكبر هف هستوى الداللة  (.Sig)أها بالنسبة لباقي الهجاالت فقد تبيف أف القيهة االحتهالية 
هتوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه يهكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

الهجاالت تعزى إلى الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا الهستجيب في هجاؿ الحاسوب وتكنولوجيا 
 الهعموهات.

فراد عينة الدراسة بسبب حداثة أخرى لجهيع العهؿ هتشابية نحو الهجاالت األ ظروؼ أفذلؾ إلى ىعز يقد و 
خرى لمجهيع بغض النظر عف عدد الدورات التدريبية في هتغيرات الدراسة األالهوضوع وتوفر االطبلع عمى 

 هجاؿ الحاسوب وتكنولوجيا الهعموهات.
كدت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعزى أ( والتي 0227 )الهسعود، واتفقت ىذه الدراسة هع دراسة

لكترونية في الهدارس يؽ اإلدارة اإلمبات الهادية والبشرية لتطبنحو الهتط اآلليلهتغير دورات الحاسب 
 .الحكوهية بهحافظة الرس

كدت وجود فروؽ ذات داللة احصائية نحو هجاؿ أ( والتي 0229 )عهار، دراسةالنتائج هع   ىذه واختمفت
( 0252 )بف طالب، الهتطمبات االدارية واالهكانات البشري لصالح لمحاصميف عمى دورة تدريبية فأكثر، وهع

ساليب الهتبعة في تنهية الهوارد البشرية لتفعيؿ الحكوهة جود فروؽ ذات داللة احصائية نحو األكدت و أوالتي 
( 0250 )األعور، وهع دراسة كثر،أهانة الرياض لصالح الذيف حصموا عمى دورة تدريبية فألكترونية في اإل

في قطاع غزة لئلدارة  لة الغوثكدت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية لدرجة ههارسة هدراء وكاأوالتي 
كدت عدـ أ( والتي 0228 )الهير، دراسة وهعلكترونية، الدورات التدريبة عمى اإلدارة اإللى إلكترونية تعزى اإل

دارة العاهة لمهرور في تنهية الهوارد البشرية في اإل حصائية نحو السياسات الهتبعةإوجود فروؽ ذات داللة 
 ذات فروؽ وجود كدت عدـأ( والتي 0227 العريشي،) دراسة وهعيبية، في البحريف تعزى لعدد الدورات التدر 

 لمتربية العاهة لكترونية باإلدارةاإل اإلدارة تطبيؽ عمى إهكانية الهساعدة لمعواهؿ بالنسبة إحصائية داللة
 .اآللي الحاسب لدورات تعزى( بنيف) الهقدسة بالعاصهة والتعميـ
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الدورات التدريبية في مجاؿ الحاسوب وتكنولوجيا  –" ايف األحادي التباختبار " نتائج  (:44) رقـجدوؿ 
 المعمومات

 المجاؿ

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم

ال
S

ig
).

 

لـ 
أحصؿ 
عمى 
دورات 
 تدريبية

حصمت 
عمى 
دورة 
تدريبية 
 واحدة

حصمت 
عمى 
دورتيف 
 تدريبيتيف

حصمت عمى 
ثالث  

دورات 
تدريبية 
 فأكثر

 تدريب عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.سياسات ال

 .سياسات تنهية الهسار الوظيفي

 .سياسات تقييـ األداء

السياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية 
بوزارة األشغاؿ العامة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية 

 .واإلسكاف بغزة

هدى توفر الهتطمبات اإلدارية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية

هدى توفر الهتطمبات البشرية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية
الهتطمبات األهنية لتطبيؽ اإلدارة  هدى توفر
 .اإللكترونية

هدى توفر الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية

مدى توفر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية 
 .بغزة في وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف

 جميع المجاالت السابقة معاً 
 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف الهتوسطات دالة إحصائيًا عند هستوى داللة  *
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بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ  α≤ 1.15عند مستوى داللة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية -
الػدورات التدريبيػة فػي مجػاؿ التنميػة  ىإلػ ىتعػز  لبشرية في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونيػةدور تنمية الموارد ا

 البشرية.
 استنتاج ها يمي: يهكف( 41) رقـالهوضحة في جدوؿ هف النتائج 

  α ≤ 0.05هف هستوى الداللة أقؿ " الهقابمة الختبار" التبايف األحادي  (.Sig)تبيف أف القيهة االحتهالية 
وبذلؾ يهكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات  ،"سات تقييـ األداء" سيالهجاؿ 

الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا الهستجيب في هجاؿ تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذا الهجاؿ تعزى إلى 
 وذلؾ لصالح الذيف لـ يحصموا عمى أي دورة تدريبية. التنهية البشرية 
الذيف لـ يحصموا عمى و ، تطويرمولكنيا تحتاج ل داء في الوزارةاأله النتيجة بوجود عهمية تقييـ ىذويهكف تفسير 

االداء  تقييـ دورات تدريبية في هجاؿ التنهية البشرية ليس لدييـ الهعرفة الكافية باألسس الصحيحة لعهمية
 بعة في الوزارة.داء الهتوبالتالي جاءت الفروؽ لصالحيـ في الهوافقة عمى سياسة تقييـ األ

أكبر هف هستوى  (.Sig)فقد تبيف أف القيهة االحتهالية  أها بالنسبة لباقي الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعاً 
وبذلؾ يهكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات تقديرات عينة  α ≤ 0.05  الداللة

الدورات التدريبية التي حصؿ عمييا الهستجيب تعزى إلى  عاً الدراسة حوؿ ىذه الهجاالت والهجاالت هجتهعة ه
 .في هجاؿ التنهية البشرية

ف أىذه النتيجة غير هنطقية بالنسبة لسياسات التدريب وسياسات تنهية الهسار الوظيفي، حيث وتعتبر 
الهجاالت فالنتائج باقي ها بالنسبة لأفراد نحو ىذه الهجاالت، فؽ األأالتدريب في هجاؿ التنهية البشرية يوسع 

فراد العينة يعهموف في نفس الظروؼ بغض النظر عف التدريب هف عدهو في هجاؿ هنطقية ألف جهيع أ
 التنهية البشرية.

ساليب كدت وجود فروؽ نحو األأ( والتي 0252 )بف طالب، دراسةك الدراسات ىذه النتائج هع بعض واختمفت
هانة الرياض تعزى لعدد الدورات التدريبية ألكترونية في دارة اإلإلالهتبعة في تنهية الهوارد البشرية لتطبيؽ ا

 .فراد الذيف حصموا عمى ثبلث دورات فأكثري هجاؿ التنهية البشرية لصالح األف
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 الدورات التدريبية في مجاؿ التنمية البشرية –" التبايف األحادي اختبار " نتائج  (:45)رقـجدوؿ 

 المجاؿ

 المتوسطات
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لـ أحصؿ 
عمى 
دورات 
 تدريبية

حصمت 
عمى 
دورة 
تدريبية 
 واحدة

حصمت 
عمى 
دورتيف 
 تدريبيتيف

حصمت 
عمى  ثالث 
دورات 
تدريبية 
 فأكثر

 سياسات التدريب عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.

 .سياسات تنهية الهسار الوظيفي

 .سياسات تقييـ األداء

السياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية 
لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بوزارة األشغاؿ العامة 

 .واإلسكاف بغزة

تطبيؽ اإلدارة هدى توفر الهتطمبات اإلدارية ل
 .اإللكترونية

هدى توفر الهتطمبات البشرية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية

هدى توفر الهتطمبات األهنية لتطبيؽ اإلدارة 
 .اإللكترونية

لتقنية لتطبيؽ اإلدارة هدى توفر الهتطمبات ا
 .اإللكترونية

مدى توفر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية 
 .بغزة في وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف

 جميع المجاالت السابقة معاً 
 .α ≤ 0.05لهتوسطات دالة إحصائيًا عند هستوى داللة الفرؽ بيف ا *
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 الفصؿ السادس
 النتائج والتوصيات

 
 المقدمةأواًل: 

 النتائجثانيًا: 

 التوصياتثالثًا: 

 دراسات مقترحةرابعًا: 
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 أواًل: المقدمة
لكترونية في وزارة دارة اإل دور تنمية الموارد البشرية في تطبيؽ اإل تناولتبناًء عمى الدراسة الهيدانية التي 

هجهوعة هف النتائج هف خبلؿ البيانات التي لى إ، توصمت ىذه الدراسة األشغاؿ العامة واإلسكاف بقطاع غزة
جراء بعض الهقاببلت، وهف ثـ تـ عرض وتفسير النتائج وهقارنتيا بنتائج الدراسات ا  هف االستبانة و  تـ جهعيا

 ىـ التوصيات الهقترحة. أج التي توصمت إلييا الدراسة وكذلؾ السابقة ذات العبلقة، ثـ استخبلص أىـ النتائ
 النتائجثانيًا: 

 :النتائج التالية إلىتوصمت الدراسة 
فيما يتعمؽ بالسياسات المتبعة في تنمية الموارد البشرية في وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف بقطاع واًل: أ

 غزة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.
 التدريب:بالنسبة لسياسات  -0
 لتدريب الهوظفيف وتنهية هياراتيـ في هجاالت اإلدارة اإللكترونية. اً كافي اً ال تولي اإلدارة العميا اىتهاه -
 .فعاؿ بشكؿ الوزارة في الهؤسسي والتطوير التدريب دائرةال تعهؿ  -
 ال تخصص الوزارة الهيزانيات الكافية لمتدريب عمى تطبيقات اإلدارة اإللكترونية. -
هها يؤدي لوجود  اإللكترونية اإلدارة عمى لتدريبا لعهمية تخطيطفي ال الكافي الجيد الوزارة تبذؿال  -

ضعؼ في العهمية التدريبة هف حيث تحديد االحتياجات التدريبية أو حتى توفير البراهج التدريبية 
 .والترشيح ليا

 وبعد قبؿ الهوظفيف أداءاس وذلؾ هف خبلؿ عدـ وجود آلية لقيهتابعة العهمية التدريبية  ىناؾ ضعؼ في -
 تدريبية براهج اجتازوا الذيف الهتدربيف قدرات هف االستفادة، باإلضافة لعدـ التدريبة لمبراهج خضوعيـ

 .بالوزارة الهوظفيف هف غيرىـ تدريب في هعينة
 سموب التحفيز الهعنوي والهادي الهتبع في الوزارة.أىناؾ ضعؼ في  -

 لوظيفي:بالنسبة لسياسات تنمية المسار ا -3
 .يوجد لدى الوزارة نظاـ واضح لتنهية وتطوير الهسار الوظيفيال  -
 في هجاالت اإلدارة اإللكترونية. تطوير هياراتيـ ذاتياً بالوزارة  ييتـ هوظفو -
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 حد ها هع الوظائؼ التي يشغمونيا.  لىإتتناسب قدرات هوظفي الوزارة  في هجاالت اإلدارة اإللكترونية  -
 اإلدارة بهجاالت هعرفتيـ هدى كاؼٍ  بشكؿٍ  بالوزارة الجدد الهوظفيف وتعييف باستقطا نظاـ يراعيال  -

 .اإللكترونية
بشكؿ دوري لبلستفادة هنيا  هيارات الهوظفيف في هجاالت اإلدارة اإللكترونيةعمى حصر الوزارة  ال تعهؿ -

 لمهوظفيف. تنهية وتطوير الهسار الوظيفي في 
ظيفي بهدى الهعرفة التي يهتمكيا الهوظؼ في هجاالت اإلدارة رتبط عهمية الترقي في السمـ الو ال ت -

 .اإللكترونية
 :داءبالنسبة لسياسات تقييـ األ  -2

لكنو ال يشهؿ بشكؿ  واضح وهكتوب لجهيع الوظائؼ الهدرجة في ىيكمية الوزارةيوجد وصؼ وظيفي   -
 ذلؾ. طمبتت لموظائؼ التي تشير إلى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية واضحةعمى بنود  كاؼٍ 

، ولكف ال يتـ هراجعتو هوضوعية أسس عمى يقوـ فعاؿ أداء تقييـ نظاـ حد ها إلى بالوزارة يوجد  -
 .وتطويره بشكؿ يتناسب هع التغيرات التي تحدثيا تطبيقات اإلدارة اإللكترونية

لكترونية نظاـ تقييـ األداء لموظائؼ التي تتعاهؿ بشكؿ هباشر هع هجاالت اإلدارة اإل حد ها لىإ يتبلءـ -
 .هع طبيعة ىذه الوظائؼ

 لدى وهعالجة الجوانب السمبية اإليجابية الجوانب تعزيز في بشكؿ هناسب األداء تقييـ نظاـ يستخدـال  -
 .همهوس في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية هها يؤدي لعدـ وجود تقدـ الهوظفيف

 بغزة ي وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف: فيما يتعمؽ بتوافر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية فثانياً 
 بالنسبة لتوافر لممتطمبات اإلدارة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية: -0
توجد بالوزارة قيادات إدارية ليا القدرة عمى التعاهؿ بكفاءة وفاعمية هع تكنولوجيا الهعموهات  -

 .التصاالتاو 
 اإلدارة تطبيؽ إلى حد ها زارةالو  في الهتبعة واألساليب والهعاهبلت اإلجراءات نظاـ يناسب  -

 .اإللكترونية
 .في الوزارة تطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةحد ها  لىإ يناسب الييكؿ التنظيهي الهعهوؿ بو في الوزارة   -
 دارة اإللكترونية في الوزارة.ال يتـ التخطيط بشكؿ هناسب لتطبيؽ اإل -
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 .وهناسب فعاؿ رقابي نظاـ في الوزارة يوجدال  -
 لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية: البشريةلمتطمبات افر بالنسبة لتوا -3

 .يوجد بالوزارة كوادر بشرية قادرة عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية -
الهتطمبات التقنية لئلدارة اإللكترونية  وصيانة كافي هف األفراد الهؤىميف لتطويرالعدد اليوجد بالوزارة ال  -

 .ة لمشبكات ووسائؿ االتصاالتالبنية التحتيو  البرهجيات ونظـ الهعموهاتهف 
 لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية: االمنيةبالنسبة لتوافر لممتطمبات  -2

 .يتـ االحتفاظ بنسخة احتياطية هف البيانات الهحوسبة في أهاكف آهنو خارج الوزارة -
لتحديد األشخاص الهخوليف لموصوؿ إلى الهعموهات  فعاؿ نظاـإلى حد ها يتوفر لدى الوزارة  -

 .ةالهحوسب
 .كافي بهخاطر أهف الهعموهات وسبؿ الوقاية هنياالوعي اليوجد لدى الهوظفيف ال  -
 .سياسة أهف الهعموهات فسياسات واضحة ورادعة لمهوظفيف الذيف ينتيكو  بشكؿ كاؼٍ  تتوفر ال  -
 .يوجد لدى الهوظفيف هعرفة جيدة بسياسات أهف الهعموهات الحكوهيةال  -
 .لحهاية أهف وسرية الهعموهات الهحوسبة وهحدثة همة أصميةتتوفر لدى الوزارة براهج هتكاال  -

 لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية: التقنيةبالنسبة لتوافر لممتطمبات  -4
، داخميةشبكة ىاتؼ  :لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية هثؿالهناسبة تتوفر في الوزارة بعض الهتطمبات التقنية  -

 شبكة حاسوب داخمية.، هوقع إلكتروني ،وسائؿ تخزيف البيانات، بياناتالأجيزة إخراج 
، شبكة إنترنت بعض الهتطمبات التقنية األخرى لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية هثؿ: غير كاؼٍ  بشكؿٍ  تتوفر -

لتطبيؽ اإلدارة حد ها  إلى قاعدة بيانات هبلئهة  ،أجيزة إدخاؿ بيانات )هثؿ اإلسكنر(، أجيزة حاسوب
 .اإللكترونية

 الهوظفيف بيف هناسب بشكؿ الذكر سابقة الهادية واالتصاالت الهعموهات كنولوجيات وسائؿ توزيع ال يتـ -
 اإللكتروني. التحوؿ عهمية يسيؿ هها

 .يتـ تسويؽ الهوقع اإللكتروني لموزارة والخدهات التي يقدهيا بشكؿ جيدال  -
لهعموهات ترتبط الوزارة بالهؤسسات الحكوهية األخرى بشبكة حاسوب تسيؿ عهمية الحصوؿ عمى اال  -

 .الهشتركة
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 وعالقتيا بمجاالت الدراسةالمتغيرات الديمغرافية ب: فيما يتعمؽ لثا  ثا
بيف متوسطات استجابة المبحوثيف  α≤ 1.15 داللةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 :إلى حوؿ مجاالت الدراسة تعزى
الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة  هدى توفرلهجاؿ"  سنة فأكثر 20العهر وذلؾ لصالح الذيف أعهارىـ  -

 ."اإللكترونية 
هدى توفر الهتطمبات لمهجاليف "  الهستوى الوظيفي وذلؾ لصالح الذيف هستواىـ الوظيفي الفئة العميا -

 ." هدى توفر الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية0 البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
لمهجاليف " سياسات  سنة فأكثر 70لدييـ  الخدهةلصالح الذيف عدد سنوات وذلؾ  الخدهةعدد سنوات  -

 ." هدى توفر الهتطمبات التقنية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةالتدريب عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية0 
وذلؾ لصالح الذيف لـ يحصموا عمى أي  الدورات التدريبية في هجاؿ الحاسوب وتكنولوجيا الهعموهات -

لمهجاليف " سياسات التدريب عمى تطبيؽ  في هجاؿ الحاسوب وتكنولوجيا الهعموهاتتدريبية دورة 
السياسات الهتبعة في تنهية الهوارد البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بوزارة " "،اإلدارة اإللكترونية

 .األشغاؿ العاهة واإلسكاف بغزة " والهجاالت هجتهعة هعاً 
لهجاؿ  وذلؾ لصالح الذيف لـ يحصموا عمى أي دورة تدريبيةجاؿ التنهية البشرية الدورات التدريبية في ه -

 ." سياسات تقييـ األداء"

 ثالثًا: التوصيات
 ولوية وتقديـ الدعـ الكاهؿ ليا.أعطائيا ا  لكترونية و دارة العميا لتطبيؽ اإلدارة اإلضرورة تبني اإل 
  واضحةً  اً ىدافأتتضهف  بغزة غاؿ العاهة واإلسكافالعهؿ عمى إعداد خطة استراتيجية لوزارة األشضرورة 

لهعاهبلت  يتبعيا اتخاذ قرار عهمي لتحويؿ جهيع هعاهبلت الوزارة تدريجياً  لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
 .لكترونيةإ
 أعهاؿ  في أدواتيا واستعهاؿ اإللكترونية اإلدارة إلى التحوؿ بأىهية الثقافية التوعية هستوى رفع ضرورة

 ة الداخمية والخارجية.الوزار 
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  عداد وتييئة الهتطمبات التقنية إضرورة التفعيؿ الكاهؿ لدائرة الحاسوب لتقوـ بالدور الهنوط بيا في
استقطاب الكفاءات الههيزة وذات و  رفع كفاءة العاهميف، لتطبيؽ االدارة االلكترونية وذلؾ هف خبلؿ

 . الخبرة في هجاؿ الحاسوب وتكنولوجيا الهعموهات
  خرى هف خبلؿ رة العهؿ عمى ايجاد طريقة فاعمة لتبادؿ البيانات هع الهؤسسات الحكوهية األضرو

 توفير نظـ اتصاالت فعالة لربط الوزارة هع ىذه الهؤسسات.
 ذلؾ هف خبلؿ االطبلع عمى و لكترونية في الوزارة دارة اإلخريف في تطبيؽ اإلاالستفادة هف تجارب اآل

 دوؿ العربية واالجنبية.ال وتجارب الهؤسسات الهحمية 
  تطبيؽ اإلدارة خرى هف برهجيات في األ الهحمية و الهؤسسات الحكوهيةإلياالستفادة هها توصمت

 في الوزارة. اإللكترونية
  الدعـ الهالي والتقني الهناسب لتمبية احتياجات  لمهساىهة فيالتواصؿ هع هؤسسات القطاع الخاص

 .اإلدارة اإللكترونية
  ساليب تنهية الهوارد البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في الوزارة وذلؾ هف خبلؿ:أتطوير سياسات و 

، ضرورة االىتهاـ بتدريب الهوظفيف عمى تطبيقات اإلدارة اإللكترونية، وفؽ خطة تدريبية هنظهة -
 ورصد الهيزانيات الكافية لذلؾ.

دورىا في التخطيط الجيد لتطوير  ضرورة التفعيؿ الكاهؿ لدائرة التدريب والتطوير الهؤسسي لتأخذ -
 داء في الوزارة.األ

ضرورة تحسيف عهمية تحديد االحتياجات التدريبية في الوزارة وذلؾ هف خبلؿ االعتهاد عمى تقييـ  -
وعدـ االعتهاد فقط عمى الدورات التدريبية التي ينظهيا  دارات في الوزارة،، وطبيعة عهؿ اإلداءاأل

العهؿ عمى توفير براهج تدريبية هناسبة و  ديد االحتياجات التدريبية،ديواف الهوظفيف العاـ في تح
 لتمبية ىذه االحتياجات.

البراهج التدريبية والهتخصصيف  استقطاب الكفاءات الهدربة والهتهيزة هف الخبراء في تصهيـ وتطوير -
يف عمى لكترونية لبلستفادة هف خبراتيـ في تدريب الهوظفدارة اإلفي التدريب عمى هجاالت اإل

 تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.
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ثر الناتج هف التدريب، وهقارنة االستفادة هنيا ضرورة هتابعة العهمية التدريبية هف خبلؿ قياس األ -
 .خريفاالستفادة هف الهوظفيف الذيف اجتازوا براهج تدريبية في تدريب الهوظفيف اآل، و هع تكمفتيا

عمى تطوير الشبكات ونظـ الهعموهات هف خبلؿ اعداد العهؿ عمى تدريب العاهميف بدائرة الحاسوب  -
براهج تدريبية هخصصة، وهف خبلؿ اتباع نظاـ الهعايشة هع الهؤسسات الحكوهية الكبرى في 

 هجاؿ الحاسوب.
دارة ضرورة ربط الترقي بالهسار الوظيفي بهدى الهعرفة التي يهتمكيا الهوظؼ في هجاالت اإل -

هف شروط تعييف  أساسي شرطك الهعموهات استخداـ تكنولوجيا ىالقدرة عم اعتهادو لكترونية، اإل
 .الجدد الهوظفيف

دارة االستفادة هف نظاـ تقييـ األداء في تعزيز نقاط القوة وهعالجة نقاط الضعؼ في هجاالت اإل -
 لكترونية.اإل

 ، يتبع ذلؾ تحديثلكترونيةاإل دارةلتطبيؽ اإل واضحةً  شارةً إف يشهؿ الوصؼ الوظيفي أضرورة  -
 .لنظاـ تقييـ األداء بحيث يشهؿ عمى بنود واضحة تشير لهدى الهعرفة بهجاالت اإلدارة اإللكترونية 

 الوظيفية إنجازاتيـ وربطيا بحجـ وهعنوية هادية حوافزوتقديـ   الهوظفيف لدى التقدير حاجات إشباع -
 وهواجية القرارات واتخاذ والتعمـ واالبتكار اإلبداع عمى يشجع هناسب هناخ وتييئة ،إلكترونياً 
  .اإللكترونية األعهاؿ بيئة ضهف التحديات

 لكترونية في الوزارة وذلؾ هف خبلؿ:دارة اإلتطوير هتطمبات تطبيؽ اإل 
 .اإلدارة اإللكترونية بها يبلئـنظاـ اإلجراءات والهعاهبلت واألساليب الهتبعة في الوزارة تطوير  -
ة هف التسييبلت التي تقدهيا وسائؿ االتصاالت تطوير النظاـ الرقابي في الوزارة واالستفاد -

 وتكنولوجيا الهعموهات في تطوير الرقابة.
دارة ات تطبيؽ اإلوتصهيـ الوظائؼ بشكؿ يمبي هتطمبالعهؿ عمى تطوير الييكؿ التنظيهي  -

 اإللكترونية.
 إجراءاتو يطوتبس العهؿ انجاز في في الوزارة الهتوفرة التكنولوجيا ووسائؿ ألدوات األهثؿ االستغبلؿ -

 وتطوير الخدهات الهقدهة لمجهيور.
 ضرورة تطوير شبكة الحاسوب الداخمية في الوزارة، وربط هقرات الوزارة هع بعضيا . -
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ضرورة تطوير هنظوهة هتكاهمة وفؽ خطة شاهمة لمبرهجيات في الوزارة تقوـ عمى دراسة حاجة  -
 هف الهعموهات.أصمية تدعـ أج توفير براه هع العهؿ عمى  دارات لحوسبة األعهاؿ لدييااإل

 .الهعموهات وتكنولوجيا االتصاالت هجاؿ في لمتطورات الهستهرة الهتابعة -
لكترونية لمهوظفيف ولمجهيور عمى ضرورة تطوير الهوقع اإللكتروني في الوزارة لتقديـ الخدهات اإل -

 حد السواء، والعهؿ عمى تسويقو بشكؿ جيد.
ظفي الوزارة هف خبلؿ عقد دورات وندوات هخصصة لذلؾ، هع ضرورة نشر الثقافة األهنية بيف هو  -

تطوير لوائح و ، اطبلع الهوظفيف عميياو هف الهعموهات الحكوهة في الوزارة أنشر سياسة  العهؿ عمى
 هف الهعموهات الحكوهية.أنظهة تتعاهؿ هع هخالفي سياسة أو 

 رابًعًا: الدراسات المقترحة
 عزيز الرقابة الداخمية في الهؤسسات الحكوهية.لكترونية في تدارة اإلدور تطبيؽ اإل -

 لحكـ الرشيد في الهؤسسات الحكوهية.ادور تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في تعزيز  -

عمى تعزيز الرضى الوظيفي لدى هوظفي  يةثر توافر هتطمبات نجاح تطبيؽ اإلدارة اإللكترونأ -
 الحكوهة.

ثرىا عمى تعزيز أية في ديواف الهوظفيف العاـ و هدى توافر هتطمبات نجاح تطبيؽ اإلدارة االلكترون -
 الشفافية والنزاىة.

ثرىا عمى تحسيف صورتيا لدى أوزارة الداخمية الفمسطينية في قطاع غزة و لكترونية في واقع اإلدارة اإل -
 الجهيور.
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 المراجعقائمة 
 واًل: الكتب والمصادر العربيةأ

رسالة  ."غزة قطاع ػػ النظامية الفمسطينية الجامعات في إلكترونيا البشرية الموارد إدارة واقع"(.ـ2009، يوسؼ.)أبو أمونو
 .هاجستير. قسـ إدارة األعهاؿ، كمية التجارة، الجاهعة اإلسبلهية: فمسطيف

 .الدار الجاهعية :. اإلسكندرية”مدخؿ تحقيؽ الميزة التنافسية -إدارة الموارد البشرية" (.ـ2004 .)، هصطفى هحهودبكر أبو

 ". عهاف: دار صفاء.إدارة الموارد البشرية(. "ـ2010نادر أحهد.)  ،شيخة أبو
 .والطباعة والتوزيع لمنشر الهسيرة دار: عهاف الطبعة الثانية.." التربوي النفس عمـ"  .(ـ2000) . صالح ،جادو أبو

 السمطة وزارات في الموظفيف شئوف ادارة فاعمية عمى واثرىا البشرية الموارد معمومات نظــ(."2005هؿ.)أأبو رحمو، 
 .رسالة هاجستير. قسـ إدارة األعهاؿ، كمية التجارة، الجاهعة اإلسبلهية: فمسطيف ".غزة بقطاع الفمسطينية الوطنية

رسالة  .""تطويره سبؿ و فمسطيف في العاممة المصارؼ في البشرية الموارد تنمية و ادارة واقع(."ـ2008، بسهة.)بو زايدأ
 .غزة إدارة األعهاؿ، كمية التجارة، الجاهعة اإلسبلهية: فمسطيفهاجستير. قسـ 

عهاف: هكتبة  ولى.". الطبعة األالتجارة االلكتروني إلىمدخؿ (."ـ2009، هحهد خميؿ، القاضية، زياد عبد الكريـ.)بو زلطوأ
 .الهجتهع العربي لمنشر و التوزيع

 ار وائؿ لمنشر.". عهاف: دالتسويؽ االلكتروني(."ـ2004، يوسؼ.)أبو فارة
". بحث هقدـ إلى الهؤتهر العهمي الدولي السنوي داءالعالقة بيف استخداـ مدخؿ المعرفة واألـ(."2004، يوسؼ.)أبو فارة

 .جاهعة الزيتونة. عهاف2004ابريؿ  26الرابع. ادارة الهعرفة في العالـ العربي.

نموذج مقترح لتطبيؽ مفيـو  الحكومة االلكترونية العوامؿ الحاكمة في نجاح تطبيؽ(."ـ2006، أحهد واخروف.)األثري
 .44-9،ص40. العدد 12". هجمة هستقبؿ التربية العربية، الهجمدالحكومة االلكترونية في دولة الكويت

 وعالقتيا بتفويض لإلدارة اإللكترونية غزة بمحافظات الغوث وكالة مدارس مديري ممارسة درجة (."ـ2012، رشا.)األعور
 .". رسالة هاجستير. قسـ أصوؿ التربية، كمية التربية، الجاهعة اإلسبلهية: فمسطيف ـلديي السمطة

 .فمسطيف غزة، ،التربوي" البحث تصميـ في مقدمة" .(ـ2004) هحهود األستاذ،؛ إحساف ،األغا

 الخذمة بجودة قتياوعال غزة الفمسطينية بمحافظات الجامعات في اإللكترونية اإلدارة توظيؼ درجة(."ـ2012، هحهد. )األغا
 .رسالة هاجستير. قسـ أصوؿ التربية، كمية التربية، الجاهعة اإلسبلهية: فمسطيف لمطمبة". المقدمة

 . عهاف :دار الهسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.اإلدارة اإللكترونية"(. "أ/ـ2009هحهد سهير.)أحمد، 
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 .". عهاف: دار الهسيرة لمنشر والتوزيعالموارد البشرية اإلدارة االستراتيجية وتنمية(."ب/ـ2009سهير.)، هحهد أحمد

". بحث هقدـ  لمهؤتهر اإلدارة المحمية اإللكترونية العربية -لحكومة اإللكترونية واإلدارة المحميةا(."ـ2003عمي.) ،الباز
 .البحوث والدراسات هركز –كاديهية شرطة دبي اوؿ حوؿ الجوانب القانونية واألهنية لمعهميات اإللكتروني. العمهي األ

 .والتوزيع والنشر لمطباعة الفكر دار. عهاف: "التربوي اإلشراؼ في ومفاىيـ تطبيقات" .(ـ 2003) الحهيد. عبد طارؽ ،البدري

 .والنشر لمدراسات الجاهعية الهؤسسة:". بيروتإدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي(. "ـ 1997كاهؿ.)  ،بربر

 نظر وجية مف المكرمة مكة بمدينة القرى أـ جامعة إدارات في اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ معوقاتـ(."2009)هنى.البشري، 
جاهعة أـ ، قسـ اإلدارة التربوية والتخطيط. كمية التربية رسالة هاجستير. ".بالجامعة التدريس ىيئة وعضوات اإلداريات

 : السعودية.القرى

 –األونروا .التربية هعيد . هنشورات"واإلشراؼ وتطبيقيا والتدريب التعميـ في األساسية المبادئ" .(ـ1989)  احهد ،بمقيس
 اليونسكو
رسالة  دور تنمية الموارد البشرية في تفعيؿ الحكومة اإللكترونية في امانة منطقة الرياض".ـ(."2011تركي.)بف طالب، 

 ة: السعودية.هاجستير. قسـ العمـو اإلدارية، أكاديهية نايؼ لمعمـو االهني

 عهاف: دار الفكر ناشروف وهوزعوف ".نظـ المعمومات االدارية(."ـ2011، سيد.)تعمب
 .عهاف: دار الهناىج لمنشر والتوزيع. " االعماؿ االلكترونية".(ـ2006، سعد غالب ياسيف ؛ العبلؽ، بشير عباس.)التكريتي

  التربية، األونروا هعيد اتهنشور  :عهاف .”التدريب في مرجعي دليؿ" ـ(2006.) وحيد ،جبراف
 .2011 السنوي: التقرير :"الفمسطينية العاممة القوى مسح ."ـ(2012)الفمسطيني. لإلحصاء المركزي الجياز

 .لمنشر وائؿ ولى .عهاف: دار". الطبعة األSPSS باستخداـ األساسي اإلحصائي التحميؿ"(.ـ2008) هحفوظ ،جودة

 .عهاف: دار البداية ناشروف وهوزعوف االلكترونية".(."االدارة ـ2012فداء هحهود.) حامد،

 .37ـ(."الحكوهة االلكترونية في الكويت". هجمة افاؽ االنترنت، السنة الرابعة، العدد 2001، أنور.)الحربي

 نهيةلمت الدولي الهؤتهر إلى قدهت عهؿ . ورقة"والتطبيؽ النظرية بيف اإللكترونية اإلدارة" ـ(،2009هحهد.) بف حسيف ،الحسف
 السعودية. الرياض. اإلدارية.

 .الدار الجاهعية :اإلسكندرية". شريةمدخؿ استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد الب( "ـ2003، راوية.) حسف
 الدراسات قسن".رسالة هاجستير. الجامعات الفمسطينية في االلكترونية اإلدارة تطبيؽ معوقات (."ـ2011، ساري.)الحسنات

 .بحوث والدراسات العربية: القاىرة، هعيد الالتربًية
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بيروت: دار ابف  ". طريقة ووصية لتصبح مدربًا ناجحًا و خطيبًا مؤثرًا و متكممًا بارعاً  555(."ـ1999، عمي.) الحمادي
 .حـز

 ".الحديثة التدريبية الوسائؿ و ساليباأل استخداـ فف: المؤثر االلقاء و لمتدريب تقنية  222 ."(ـ1999، عمي.) الحمادي
 .بيروت: دار ابف حـز

 ". الصعوبات التي تواجو استخداـ اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية ."ـ(2008هوسى.)حمدي، 
 : السعودية.جاهعة أـ القرى، قسـ اإلدارة التربوية والتخطيط. كمية التربية رسالة هاجستير.

دا التنظيمي السموؾ" .( ـ1997) .الغفار عبد ،حنفي  .والنشر لمطباعة الجاهعية الدار: القاىرة ." األفراد رةوا 

". بحث هقدـ إلى الهؤتهر الدولي حوؿ رأس متطمبات إدارة الموارد البشرية في عصر المعمومات(."2011، شهس.)خمفاوي
  الهاؿ الفكري في هنظهات األعهاؿ العربية في االقتصاديات الحديثة.

 .االردف: دار زىراف لمنشر والتوزيع ".إدارة األفراد(."ـ2012، عصاـ عبد الوىاب.)الدباغ

ولى. عهاف: دار أل". الطبعة اإدارة الموارد البشرية في القرف الحادي والعشريف(."ـ2008، عبد الباري؛ الصباغ، زىير.)درة
 وائؿ لمنشر.

 فة لمنشر والتوزيع.". الطبعة األولى. عهاف: دار الثقاإدارة الموارد البشرية(."ـ2011، زىدي هحهد.)ديريال

". )ترجهة عبد الهتعاؿ، هحهد(. الههمكة العربية السعودية: دار الهري  إدارة الموارد البشرية“ـ(. 2003، جاري. )ديسمر
 لمنشر.

 . الهفتوحة القدس جاهعة ". عهاف:اإلدارة مبادئ ـ(." 2010 وآخروف) هحهد ،الذنيبات

 .والتوزيع صفاء لمنشر دار: عهاف األولى، الطبعة ،" يةالبشر  الموارد إدارة" .(ـ2003) عمي ،ربابعة

". دراسة تطبيقية عمى المؤسسات الحكومية في قطاع غزة -الحكومة االلكترونية ومعوقات تطبيقيا(." ـ2012، دياال.)الرزي
  227–189ص، 1 العدد ،20 الهجمد. واإلدارية االقتصادية لمدراسات اإلسبلهية الجاهعة هجمة

رسالة هاجستير. قسـ العمـو اإلدارية،  ."تنمية الموارد البشرية ودورىا في تفعيؿ اإلدارة اإللكترونية".(2007ياف.)عمالرشيد، 
 أكاديهية نايؼ لمعمـو االهنية: السعودية.

 .www.kotobarabia.com لكترونيةإ". كتب عربية. نسخة إدارة الموارد البشرية رؤية استراتيجية(."2003عادؿ هحهد.) ،زايد

 ."األتمتة ودورىا في تحسيف أداء إدارات شئوف الموظفيف في الوزارات الفمسطينية في قطاع غزة".ـ(2008فاطهة.)زعرب، 
 رسالة هاجستير. قسـ إدارة األعهاؿ، كمية التجارة، الجاهعة اإلسبلهية: فمسطيف
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 ي. عهاف: دار الفكر لمطباعة والنشر" . الطبعة األولمدخؿ كمي-ادارة الموارد البشرية(."ـ2001، هيدي حسف.)زويمؼ

 .". عهاف: ، دار صفاءإدارة األفراد(. "ـ2003) .هيدي حسف ،زويمؼ

 ". القاىرة: عالـ الكتاب لمنشر والتوزيعتكنولوجيا التعميـ في عصر المعمومات واالتصاالت(."2002، كهاؿ.)زيتوف

 .ؿ لمنشرعهاف: دار وائ .اإلدارة اإللكترونيةـ(،"2008، عبلء.)السالمي

 .". األردف: عالـ الكتب الحديثمدخؿ استراتيجي –إدارة الموارد البشرية (."ـ2002صالح، حرحوش. ) ؛، هؤيد سعيدالسالـ

 ". الطبعة األولى. االردف: إثراء لمنشر والتوزيع إدارة الموارد البشرية مدخؿ استراتيجي متكامؿ(." 2009، هؤيد سعيد.)السالـ

شبكات اإلدارة اإللكترونية: أساسيات و أنواع الشبكات اإللكترونية و أمف و " .(ـ2005زاؽ هحهد.) ، عبلء عبدالر السالمي
 ". عهاف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع. رقابة الشبكات و التجارة اإللكترونية و العمؿ عف بعد

 . عهاف : دار وائؿ لمنشر والتوزيع."اإلدارة اإللكترونية" .(ـ2008) .السميطي ،خالد البراىيـ؛ ،عبلء عبد الرزاؽ السالمي

بحث هقدـ إلى  ."مفاتيح النجاح في تطبيؽ الحكومة اإللكترونية: أسئمة وأجوبة قبؿ التطبيؽ " .(ـ2004).هحهدالسديري، 
الهدينة  .جاهعة الهمؾ عبدالعزيز .الهؤتهر الوطني السابع عشر لمحاسب اآللي )الهعموهاتية في خدهة ضيوؼ الرحهف( 

 .الهنورة

 .وهوزعوف ناشروف الفكر دار . عهاف:"الفعالة المدرسية اإلدارة في حديثة اتجاىات".(ـ1996)العظيـ ،عبد سالـ

 .والتوزيع لمنشر الهسيرة دار: عهاف. ولىاأل الطبعة"."الحقائب التدريبية(.ـ2011، ببلؿ.)السكارنة

 الجديدة. دار الجاهعة كندرية:. اإلس"البشرية الموارد إدارة" .(ـ2003)أنور. سعيد هحهد ،سمطاف

 اإلدارة متطمبات ضوء في المكرمة مكة بمدينة االبتدائية المدارس لمديري التدريبية االحتياجات(."3103السممي، منصور.)
 .: السعوديةجاهعة أـ القرى، قسـ اإلدارة التربوية والتخطيط. كمية التربية رسالة هاجستير. ".اإللكترونية

 وسبؿ غزة بمحافظات الثانوية في المدارس اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ متطمبات توافر درجة" (.ـ2009.)هريـ ،السميري

 رسالة هاجستير. قسـ أصوؿ التربية، كمية التربية، الجاهعة اإلسبلهية: فمسطيف ."التطوير

 .رة: هجهوعة النيؿ العربية". ترجهة عبل احهد صالح. القاىتنمية الموارد البشرية(."ـ2008، هاركز واخروف .)سورتيز

 الشروؽ.دار  ، عهاف:"األفراد إدارة – البشرية الموارد إدارة".(ـ2005) نجيب. هصطفى ،شاويش

 صفاء. دار ، عهاف:"البشرية الموارد إدارة" ،( 2000)  وآخروف. نظهي ،شحادة

عداد يب الهينيلمتدر  العربي الهركز: ليبيا ،" المشرفيف إعداد أنظمة" .(ـ2001).داود ،شقبوعة  .الهدربيف وا 
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" رسالة هاجستير.  التنظيمي عمى التطوير وأثرىا اإلسالمية الجامعة في االلكترونية اإلدارة واقع (."ـ2011جهانة.) ،شمبي
 .قسـ إدارة األعهاؿ، كمية التجارة، الجاهعة اإلسبلهية: فمسطيف

يجي لتعظيـ االستثمار في العنصر البشري في وكالة الغوث تنمية الموارد البشرية كمدخؿ استرات(."ـ2009اهاني.) ،شمتوت
 رسالة هاجستير. قسـ إدارة األعهاؿ، كمية التجارة، الجاهعة اإلسبلهية: فمسطيف ".بقطاع غزة

 .10،ص6عدد ". هجمة الباحث.أثر التدريب عمى تنمية الموارد البشرية في البمداف اإلسالمية تحميؿـ(."2008الداوي.) ،الشيخ

 والتوزيع. ولى .عهاف : دار االعصار العمهي لمنشرالطبعة األالتسويؽ االلكتروني ". (." ـ2010 سهر توفيؽ.)، صبرة

فعالية متطمبات تطبيؽ وظائؼ ادارة وتنمية الموارد البشرية في جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع (" ـ2007، هحهد.)صياـ
 .التجارة، الجاهعة اإلسبلهية: فمسطيف قسـ إدارة األعهاؿ، كمية". رسالة هاجستير. غزة

 هنشورات: عهاف ،" الفريؽ إدارة التربوي في القائد ميارات"  ،(ـ2003) .هحهود عابد، أبو؛ وصفي عصفور،؛  ريـ ،الضامف
 اليونسكو – األونروا .التربية هعيد

الطبعة الثانية. عهاف: دار  المعمومات ".ادارة تكنولوجيا  –نظـ المعمومات االدارية  إلى." المدخؿ (ـ2009هحهد.)الطائي، 
 وائؿ لمنشر و التوزيع 

ولى. عهاف: دار الثقافة لمنشر الطبعة األ التجارة االلكترونية : المستقبؿ الواعد لألجياؿ القادمة".(." ـ 2010هحهد.)الطائي، 
 .و التوزيع

 التربية وزارة عمى تطبيقية دراسة-اإللكترونية ارةاإلد تطبيؽ تفعيؿ في التنظيمية الثقافة دور(."ـ2011، ايياب.)العاجز
 فمسطيف.: اإلسبلهية الجاهعة التجارة، كمية األعهاؿ، إدارة قسـ. هاجستير رسالة." غزة محافظات –العالي والتعميـ

لبحوث هجمة ا ."الحكومة االلكترونية: المفيـو والتحديات مع التطبيؽ عمى التجربة  المصرية ـ(."2007عالية.) ،عارؼ
 .القاىرة0 أكاديهية السادات لمعمـو اإلدارية الثاني0 العدد .اإلدارية

 قطاع في الكبرى الخيرية الجمعيات في اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ نجاح متطمبات توفر مدى(."ـ2011، عبد الهاجد.)العالوؿ
 الجاهعة التجارة، كمية األعهاؿ، إدارة قسـ. هاجستير رسالة". الفساد ضد المؤسسي االستعداد عمى وأثرىا غزة

 .فمسطيف: اإلسبلهية

 ". عهاف: دار الفكر.استراتيجية ادارة الموارد البشرية(."ـ2011، ساهح عبد المطيؼ.)عامر

 السحاب لمنشر. دار :. القاىرةمعاصرة نماذج اإللكترونية اإلدارة ـ(."2007عبدالرؤوؼ.) طارؽ ،عامر
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دار الفاروؽ لمنشر والتوزيع. ترجهة  القاىرة: ولى.الطبعة األ ".االلكترونية لمموارد البشرية اإلدارة(."ـ2007، خالد.)العامري
: براياف لمهؤلفيف . E-HR  Using Intranets to Improve the Effectiveness of your People “لكتاب" 

 .2003ىوبكنز. جيهس هاركياـ.

 ولى. عهاف: دار الهسيرة لمنشر والتوزيع. الطبعة األ"تخطيط وتنمية القوى العاممة(."ـ2011، انس.)عباس

 لمنشر. وائؿ دار .عهاف:"  استراتيجي مدخؿ – البشرية الموارد إدارة" .(ـ2003) هحهد. سييمة ،عباس

 العربي الهكتب اإلسكندرية: ،"اإلنسانية والعالقات األفراد إدارة" .(ـ1988)الغفار. عبد حنفي،؛ الديف صبلح ،الباقي عبد
 لحديثا

 ". عهاف: دار اليازوري لمنشر والتوزيعادارة الموارد البشريةـ(."2010، بف عنتر.)الرحمف عبد

 الفكر دار ".وأساليبو وأدواتو مفيومو -العممي البحث "(.ـ2001) الحؽ، كايد الرحهف ؛عبد ؛ عدس، عبد ذوقاف ،عبيدات
 .عهاف والتوزيع، لمنشر

. "بنيف المقدسة بالعاصمة والتعميـ لمتربية العامة اإلدارة في اإللكترونية اإلدارة طبيؽت إمكانية."ـ(2008هحهد.)العريشي، 
 : السعودية.جاهعة أـ القرى، قسـ اإلدارة التربوية والتخطيط. كمية التربية رسالة هاجستير.

 والتوزيع. لمنشر زىراف عهاف: دار" العاممة القوى ادارة" (ـ1996عهر وصفي.) ،العقيمي

 .152-143،ص42هجمة بحوث اقتصادية عربية. العدد  ."االدارة االلكترونية لمموارد البشرية".ـ(2008لهى.) عموطي،

 .والنشر والتوزيع لمطباعة ايتراؾ: القاىرة ،" التدريبية االحتياجات تحديد"  .(ـ2001)  السيد ،عميوة

دراسة مسحية عمى المؤسسة -يؽ اإلدارة االلكترونيةالمتطمبات اإلدارية واالمنية لتطب (."ـ2003، سعيد بف هعبل.)العمري
 .". رسالة هاجستير. قسـ العمـو اإلدارية، أكاديهية نايؼ لمعمـو االهنية: السعوديةالعامة لمموانئ

قسـ اإلدارة التربوية  رسالة هاجستير. ." اإلدارة اإللكترونية في الجامعات السعودية (."ـ2008).حهود العميري،
 .: السعوديةجاهعة أـ القرى، ية التربيةوالتخطيط. كم

" . االردف في المركزية والدوائر الوزارات في لممديريف الوظيفي المسار تخطيطـ(."  1995، نائؿ عبد الحافظ.) العواممة
 .56.ص 76العدد .10 مد. هجهؤتو لؤلبحاث والدراسات. هيدانيةدراسة 

" . دراسة استطبلعية. هجمة إلدارة والحكومة اإللكترونية في العالـ الرقمىنوعية اـ(."  2003، نائؿ عبد الحافظ.) العواممة
 263. ص15 مدالهمؾ سعود. هج
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". هتوفر عبر الرابط أمف المعمومات بمغة ميسرةـ(."2009، خالد؛ القحطاني، هحهد.)الغثبر
(-security/799-information-in-awarness/books-http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance

book.html-security-information) 

 .لنشر التوزيع:الهكتبة العصرية رةالهنصو ".اإلدارة اإللكترونية: آفاؽ الحاضر وتطمعات المستقبؿـ(."2004).هحهد أحهد ،غنيـ

رسالة هاجستير. قسـ إدارة األعهاؿ، ". متطمبات نجاح مشروع الحكومة اإللكترونية في فمسطيف(."ـ2006إبراىيـ.) الغوطي،
 .كمية التجارة، الجاهعة اإلسبلهية: فمسطيف

رسالة هاجستير. قسـ  ".السجوف  في يةاإللكترون اإلدارة تطبيؽ ومعوقات ومتطمبات مجاالت(."ـ2006شائع.)القحطاني، 
 العمـو اإلدارية، أكاديهية نايؼ لمعمـو االهنية: السعودية.

 قسـ العمـو اإلدارية، هاجستير، رسالة ."التنظيمي الوالء عمى الداخمية العمؿ بيئة أثر "(.ـ2002)هانع. هحهد ،القحطاني
 األهنية: السعودية. لمعمـو العربية نايؼ جاهعة

 في لمحكومة االلكترونية التابع المعمومات مركز نظـ في االلكترونية اإلدارة تطبيؽ متطمبات (."ـ2008، كمثـ هحهد.)الكبيسي
 : الههمكة الهتحدة.". رسالة هاجستير. الجاهعة االفتراضية الدولية قطر دولة

 .لهسيرة لمنشر والتوزيعولي. عهاف: دار االطبعة األالتجارة االلكترونية". (."ـ 2009خيري هصطفى.)كتانة، 

 العالقة بيف المتغيرات التنظيمية وتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة (."ـ2011، رؤى.)كساب
 ."رسالة هاجستير. قسـ ادارة االعهاؿ، كمية االقتصاد والعمـو االدارية، جاهعة األزىر: فمسطيف

 الفاروؽ لمنشر والتوزيع. ". الطبعة الثانية. القاىرة: دارالبشرية مواردال إدارة" .(ـ2006)  باري. ،كشواي

 الهركزية. العهاؿ هطبعة: بغداد الطبعة األولى. ." تطبيقي مدخؿ: األفراد إدارة" .(ـ1990) هؤيد. الساهرائي،؛  نعهة ،الكعبي

 عهاف: دار البداية ناشروف وهوزعوف. ولى.". الطبعة األادارة الموارد البشرية الحديثة("ـ2013،  طاىر.)الكاللدة

 السادس. اإللكترونية الحكوهة هؤتهر لىإ هقدـ بحث ".اإللكترونية والحكومة الجديدة اإلدارة العامةـ(."2007، عمي )لطفي
 .دبي

 والتوزيع. والنشر لمطباعة الجاهعية . اإلسكندرية : الدار"البشرية الموارد ادارة"ـ(. 2008) أحهد.  ،ماىر

 ". عهاف: دار اليازوري العمهية لمنشر والتوزيع.التخطيط في الموارد البشرية(." ـ2012عائض.) األكمبي،؛ ، صفوافيضيفالمب

عهاف: دار جرير لمنشر  ولى.". الطبعة األداء الوظيفي بيف النظرية والتطبيؽدارة وتقييـ األإ(."ـ2013، ابراىيـ.)المحاسنة
 والتوزية

http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/books-in-information-security/799-information-security-book.html
http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/books-in-information-security/799-information-security-book.html
http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/books-in-information-security/799-information-security-book.html
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 ثالثا: المقابالت
واقع التدريب لهوظفي وزارة األشغاؿ العاهة  واإلسكاف في هجاالت التنهية البشرية "،رئيس قسـ التدريب في  ، فادي،"حميد

 ـ.30/5/2013ديواف الهوظفيف العاـ، تـ إجراء الهقابمة بتاري :

"، الوكيؿ الهساعد لمتخطيط والتطوير في عامة واإلسكافأىمية تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية لوزارة األشغاؿ ال، ناجي،" سرحاف
 ـ.9/5/2013تـ إجراء الهقابمة بتاري : وزارة األشغاؿ العاهة واإلسكاف،

"، رئيس واقع التدريب لموظفي وزارة األشغاؿ العامة  واإلسكاف في مجاؿ الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات، سائد." عبد الوىاب
 ـ. 29/5/2013تـ إجراء الهقابمة بتاري : لحكوهي،قسـ التدريب في الحاسوب ا

وزارة األشغاؿ العاهة  "، هدير دائرة شؤوف الهوظفيف فيواقع تقييـ األداء في وزارة االشغاؿ العامة واإلسكاف، هحهد، "عبود
 ـ.9/5/2013تـ إجراء الهقابمة بتاري : واإلسكاف،

 الخطة االستراتيجيةإعداد رئيس لجنة ي وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف"، التخطيط لإلدارة اإللكترونية ف واقع" ،ناجي اليندي،
 ـ.7/5/2013، تـ إجراء الهقابمة بتاري :ورئيس لجنة التدريب والبعثات ( والهستشار الفني لموزير2013-2015)

 العاهة اإلدارةهدير عاـ "، وحتى تاريخ المقابمة 3117." إحصائيات حوؿ أعداد الموظفيف الحكومييف منذ عاـ ، أساهةيونس
 .2/6/2013، تـ إجراء الهقابمة في غزة-في ديواف الهوظفيف العاـ الهعموهات لتكنولوجيا
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 االستبانة بصورتيا النيائية

 

 انزحيى انزمحٍ اهلل بسى

 

 األخ الفاضؿ / األخت الفاضمة
               انسالو ػهيكى ًرمحة اهلل ًبزكاتو

 المرفقة عبارة عف أداة لجمع البيانات الالزمة إلجراء دراسة بعنواف: انةاالستب

 دور تنميت املوارد البشريت يف تطبيق اإلدارة اإللكرتوويت

 "غسة-دراست ميداويت على وزارة األشغال العامت واإلسكان"

 دلهتطمبات الحصوؿ عمى درجة الهاجستير في إدارة الدولة والحكـ الرشي استكهاالً وذلؾ 

الوسائؿ اإللكترونية في إنجاز جميع معامالت الوزارة الخارجية  استخداـ إلىوحيث أف اإلدارة اإللكترونية تعني التحوؿ 
 والداخمية وذلؾ سعيًا لموصوؿ إلدارة بدوف ورؽ

 اإلجابة أٌ انؼهى بدقة ًيٌضٌػية ، يغ االستباَة ىذه اإلجابة ػهى فقزات  ينكى َزجٌ نذا ًحداثتو ادلٌضٌع ىذا ألمهية ًَظزا

  إال تستخدو تاية ًنٍ  ػهييا ستؼايم بسزية احلصٌل سيتى انيت ًادلؼهٌيات اندراسة، جناح ىذه ػهى كبري أثز ذلا سيكٌٌ اندقيقة

 . انؼهًي ألغزاض انبحث

 شاكريه لكم حسه تعاووكم

 باحثال                                                                          
 شادي محمد مطر 
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 االستبانةتعريؼ بعض المصطمحات الواردة في 

 لتحسيف تؤدي التي والوسائؿ الطرؽ تباعإ ىي :اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ عمى التدريب سياسات 
 هنظـ جيد وفؽ اإللكترونية اإلدارة هجاؿ في واإلسكاف العاهة األشغاؿ وزارة في الهوظفيف أداء

 اإللكترونية. اإلدارة تطبيؽ عمى وقدراتيـ هياراتيـ وتنهية هعارفيـ لتزويد يؤدي لو وهخطط
 في الهوظفيف لترقي الهستقبمي التصور ترسـ التي السياسات  ىي: الوظيفي المسار تنمية سياسات 

 الهوظفيف. تطمعات خبلؿ هف وكذلؾ األداء احتياجات خبلؿ هف واإلسكاف العاهة األشغاؿ وزارة
 يفالهوظف أداء لتحميؿ واإلسكاف العاهة األشغاؿ بوزارة الهتبعة السياسات ىي :األداء تقييـ سياسات 

 الضعؼ. نقاط وهعالجة القوة نقاط تعزيز عمى والعهؿ والضعؼ، القوة نقاط وتحديد
  :ىي عبارة عف تعبير رسهي يقصد بو هجهوعة القواعد والقوانيف سياسة أمف المعمومات الحكومية

الهؤسسات الحكوهية لتعاهؿ هع الهعموهات والتقنيات الهرتبطة بيا داخؿ التي يتـ تطبيقيا عند ا
 .فيي توضح ها ىو هسهوح بو وها ال يسهح بو الفمسطينية
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 وؿ: البيانات األوليةالقسـ األ 
  أماـ العبارة المناسبة الختيارؾ (X) رجاًء ضع عالمة

 :العمر -0
 40إلى أقؿ هف  30)  ( هف                          30إلى أقؿ هف  20)  ( هف 
 فأكثر 50)  (                          50إلى أقؿ هف  40)  ( هف 

 الجنس -3
 ( أنثي  )                           ذكر    (  ) 
 الوظيفي ىالمستو   -2

       الرابعة الفئة)  (        الثالثة الفئة)  (          الثانية الفئة)  (           األولى الفئة)  (              العميا الفئة) ( 
  التعميمي وىالمست  -4

 ( دراسات عميا  )        بكالوريوس                     (  ) ( دبمـو هتوسط )        قؿ   أو أثانوية عاهة   (  ) 
 الخدمةعدد سنوات  -5

 سنوات 10أقؿ هف إلى  5سنوات                                   )  ( هف  5أقؿ هف  (  ) 
 سنة فأكثر 20سنة                       )  (  20أقؿ هف إلى  10هف  (  ) 

 الدورات التدريبية التي حصمت عمييا في مجاؿ الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات -6
 لـ أحصؿ عمى دورات تدريبية (  ) 
 حصمت عمى دورة تدريبية واحدة (  ) 
 تيفحصمت عمى دورتيف تدريبي  (  )
  حصمت عمى ثبلث دورات تدريبية فأكثر  (  )

 الدورات التدريبية التي حصمت عمييا في مجاؿ التنمية البشرية -7
 لـ أحصؿ عمى دورات تدريبية (  ) 
 حصمت عمى دورة تدريبية واحدة (  ) 
 حصمت عمى دورتيف تدريبيتيف (  )  

 حصمت عمى ثبلث دورات تدريبية فأكثر (   ) 
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دارة االلكترونية بوزارة االشغاؿ لتطبيؽ اإل تنمية الموارد البشرية المتبعة في سياساتال ني:القسـ الثا
 العامة واإلسكاف بغزة

 أماـ العبارة المناسبة الختيارؾ (X) ضع عالمة
 سياسات التدريب عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية :أوالً 

 
 
 ـ

 
 
 العبارة
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شدة
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موا
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      تولي اإلدارة العميا أىهية لتدريب الهوظفيف  وتنهية هياراتيـ في هجاالت اإلدارة اإللكترونية    .0

      تعهؿ دائرة التدريب والتطوير الهؤسسي في الوزارة بشكؿ فعاؿ  .3

      اإللكترونية اإلدارة عمى التدريب لعهمية سبالهنا لمتخطيط تمـز التي الهعموهات لجهع الكافي الجيد الوزارة تبذؿ  .2

      هحددة تدريبية خطة وفؽ الوزارة في اإللكترونية اإلدارة عمى التدريب عهمية تتـ  .4

      العمهي األسموب وفؽ اإللكترونية اإلدارة في هجاالت التدريبة اإلحتياجات بتحديد  الوزارة تيتـ  .5

      التدريبية في هجاالت اإلدارة اإللكترونية اإلحتياجات تحديد وبيف بالوزارة اراتاإلد عهؿ طبيعة بيف الربط يتـ  .6

      اإللكترونية اإلدارة لتطبيؽ تحتاج التي الجهيور خدهات تحديد عمى بناءً  التدريبة البراهج تحديد يتـ  .7

      توفر الوزارة براهج تدريبة بناًء عمى تحديد االحتياجات التدريبة  .8

        اإللكترونية اإلدارة لتطبيؽ تيدؼ التي التدريبية لمبراهج الهوظفيف ترشيح تحكـ ونزيية واضحة هعايير وفرتت  .9

      يتـ قياس أداء الهوظفيف قبؿ خضوعيـ لمبراهج التدريبة  .01

      التدريبية البراهج ءانتيا بعد الهتدربيف أداء هتابعة طريؽ عف التدريب عهمية عف الناتج األثر بهتابعة الوزارة تيتـ  .00

      تخصص الوزارة هيزانية كافية لمتدريب عمى اإلدارة اإللكترونية  .03

      ةالتدريبيالتحفيز الهادي لمهتفوقيف في البراهج  أسموبتتبع الوزارة   .02

      ةالتدريبيتتبع الوزارة اسموب التحفيز الهعنوي لمهتفوقيف في البراهج   .04

      بالوزارة الهوظفيف هف غيرىـ تدريب في هعينة تدريبية براهج جتازواا الذيف الهتدربيف دراتق هف االستفادة يتـ  .05
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: سياسات تنمية المسار الوظيفيثانياً 

 
 
 ـ

 
 
 العبارة

 درجة الموافقة
شدة

ؽ ب
مواف

 

 
فؽ
موا

  

  
ايد
مح

 

 
فؽ
موا
ير 

غ
 

شدة
ؽ ب

واف
ر م

غي
 

      لمهوظفيفالهسار الوظيفي تولي اإلدارة العميا أىهية لتنهية وتطوير   .0

      الوظيفي الهسار وتطوير لتنهية واضح نظاـ الوزارة لدى يوجد  .3

      هجاالت اإلدارة اإللكترونيةترتبط عهمية الترقي في السمـ الوظيفي بهدى الهعرفة التي يهتمكيا الهوظؼ في   .2

 هعرفة تتطمب التي الوظائؼ في يشغميا التي والوظيفة الهوظؼ قدرات بيف ختبلؿا أي وجود بعدـ العميا اإلدارة تيتـ  .4
 اإللكترونية اإلدارة هجاالت في جيدة

     

 وتطوير تنهية يخدـ بها اإللكترونية اإلدارة هجاالت في ذاتيا هياراتيـ تطوير عمى الهوظفيف العميا اإلدارة تشجع  .5
 الوظيفي هسارىـ

     

      لوظيفي الهسار وتطوير بتنهية لربطيا اإللكترونية اإلدارة هجاالت في لهوظفيفا لهيارات الدوري بالحصر الوزارة تقـو  .6

      الجدد بالوزارة هدى هعرفتيـ بهجاالت اإلدارة اإللكترونية الهوظفيفوتعييف  استقطابيراعي نظاـ   .7

      تتناسب قدراتؾ في هجاالت اإلدارة اإللكترونية هع الوظيفة التي تشغميا  .8

      الوظيفي هسارؾىهية ذلؾ لتنهية وتطوير رة اإللكترونية إليهانؾ الشخصي بأهجاالت اإلدا بتطوير نفسؾ فيتيتـ   .9

 سياسات تقييـ األداء: ثالثاً 
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      عمى أسس هوضوعية داء فعاؿ يقـوأنظاـ تقييـ   يوجد بالوزارة  .0

      يشهؿ نظاـ تقييـ األداء عمى هعايير واضحة تشير إلى قدرة الهوظفيف عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية  .3

      يستخدـ نظاـ تقييـ األداء في تعزيز الجوانب اإليجابية في هجاالت اإلدارة اإللكترونية لدى الهوظفيف  .2

      ج القصور في أداء الهوظفيف فيها يخص هجاالت اإلدارة اإللكترونيةيستخدـ نظاـ تقييـ األداء في عبل  .4

      يحقؽ نظاـ تقييـ األداء تقدـ همهوس في تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية  .5

      يساعد نظاـ تقييـ األداء عمى تحفيز الهوظفيف لتطوير أنفسيـ في هجاالت اإلدارة اإللكترونية  .6
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 اإلدارة تطبيقات تحدثيا التي التغييرات هع يتناسب بها دوري بشكؿ وتطويره داءاأل تقييـ نظاـ هراجعة يتـ  .7
 اإللكترونية

     

إللكترونية هع طبيعة ىذه نظاـ تقييـ األداء لموظائؼ التي تتعاهؿ بشكؿ هباشر هع هجاالت اإلدارة ا يتبلءـ  .8
 الوظائؼ

     

      يوجد وصؼ وظيفي واضح وهكتوب لجهيع الوظائؼ الهدرجة في ىيكمية الوزارة  .9

يشهؿ الوصؼ الوظيفي لموظائؼ التي تتطمب تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بنود واضحة تشير إلى تطبيؽ اإلدارة   .01
 اإللكترونية 

     

 طمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في وزارة األشغاؿ العامة واإلسكافمدى توفر مت:  القسـ الثالث
 أماـ العبارة المناسبة الختيارؾ (X) ضع عالمة

 مدى توفر المتطمبات اإلدارية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية: اوالً 
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      هناسبة لعهميا استراتيجيةلموزارة خطة  يوجد  .0

      لموزارة االستراتيجيةتـ ادراج تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بشكؿ هناسب في الخطة   .3

      واالتصاالتتوجد بالوزارة قيادات إدارية ليا القدرة عمى التعاهؿ بكفاءة وفاعمية هع تكنولوجيا الهعموهات   .2

      الهعهوؿ بو في الوزارة تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية يناسب الييكؿ التنظيهي  .4

      ساليب الهتبعة في الوزارة تطبيؽ اإلدارة اإللكترونيةوالهعاهبلت واأليناسب نظاـ اإلجراءات   .5

      تدعـ اإلدارة العميا تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بالوزارة   .6

      يوجد بالوزارة نظاـ رقابي فعاؿ وهناسب   .7
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مدى توفر المتطمبات البشرية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية ثانيًا:
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      يوجد بالوزارة كوادر بشرية قادرة عمى تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية  .0

       لتطوير البرهجيات ونظـ الهعموهات هف األفراد الهؤىميف كاؼٍ يوجد بالوزارة عدد   .3

      هف األفراد الهؤىميف لتطوير البنية التحتية لمشبكات ووسائؿ االتصاالت  كاؼٍ يوجد بالوزارة عدد   .2

      هف األفراد الهؤىميف لتقديـ الدعـ الفني البلـز لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية كاؼٍ يوجد بالوزارة عدد   .4

لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية األمنية ر المتطمبات مدى توف: ثالثاً 
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      تتوفر لدى الوزارة براهج هتكاهمة أصمية لحهاية أهف وسرية الهعموهات الهحوسبة   .0

      موهات الحكوهيةيوجد لدى الهوظفيف هعرفة جيدة بسياسات أهف الهع  .3

       يتـ تحديث البرهجيات الهعهوؿ بيا بالوزارة بشكؿ دوري بها يناسب سياسة أهف الهعموهات الحكوهية  .2

      يتوفر لدى الوزارة نظاـ فاعؿ لتحديد األشخاص الهخوليف لموصوؿ إلى الهعموهات الهحوسبة   .4

      طمع عمييا إال الهوظؼ الهختصيحتـر الهوظفيف خصوصية سرية الهعموهات بحيث ال ي  .5

      توجد السيرفرات الرئيسة في الوزارة في هكاف آهف   .6

      بنسخة احتياطية هف البيانات الهحوسبة في أهاكف آهنو خارج الوزارة االحتفاظيتـ   .7

      بهخاطر أهف الهعموهات وسبؿ الوقاية هنيا كاؼٍ يوجد لدى الهوظفيف وعي   .8

      ت واضحة ورادعة لمهوظفيف الذيف ينتيكوا سياسة أهف الهعموهاتتتوفر سياسا  .9
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لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية : مدى توفر المتطمبات التقنية رابعاً 
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      اإللكترونية اإلدارة بيؽلتط كافية وهناسبة حاسوب جيزةأ الوزارة في تتوفر  .0

      اإللكترونية اإلدارة لتطبيؽ هناسبةكافية و  (اإلسكنر هثؿ) بيانات إدخاؿ أجيزة الوزارة في تتوفر  .3

      اإللكترونية اإلدارة لتطبيؽ هناسبةكافية و ( الطابعات هثؿ) بيانات إخراج أجيزة الوزارة في تتوفر  .2

      اإللكترونية اإلدارة لتطبيؽ هناسبة داخمية حاسوب شبكة رةالفرع الرئيسي لموزا في تتوفر  .4

كافية وهناسبة لتطبيؽ اإلدارة  (الصمبة قراصواأل السيرفرات هثؿ) البيانات لتخزيف وسائؿ الوزارة في تتوفر  .5
 اإللكترونية

     

 يسيؿ هها الهوظفيف بيف سبهنا بشكؿ الذكر سابقة الهادية واالتصاالت الهعموهات تكنولوجيا وسائؿ توزيع يتـ  .6
 اإللكتروني التحوؿ عهمية

     

      اإللكترونية اإلدارة لتطبيؽ هناسبة حاسوب شبكة طريؽ عف البعض ببعضيا الوزارة أفرع ترتبط  .7

      اإللكترونية اإلدارة لتطبيؽ هناسبة نترنتإ شبكة تتوفر  .8

      ظفيفالهو  بيف تصاؿاال عهمية تسيؿ داخمية ىاتؼ شبكة توجد  .9

      الهشتركة الهعموهات عمى الحصوؿ عهمية تسيؿ حاسوب بشبكة األخرى الحكوهية بالهؤسسات الوزارة ترتبط  .01

      اإللكترونية اإلدارة تطبيؽ عمى وتساعد وهتطورة هناسبة إلكترونية براهج الوزارة في تتوفر  .00

      الهناسبتيف والسرعة الدقةب الهطموبة الهعموهات بالوزارة الهستخدهة البراهج توفر  .03

      طبيؽ اإلدارة اإللكترونية قاعدة بيانات هبلئهة لت في الوزارة تتوفر  .02

      والهوظفيف لمجهيور خدهاتال لتقديـ هناسب إلكتروني هوقع لموزارة يوجد  .04

      جيد بشكؿ يقدهيا التي والخدهات لموزارة اإللكتروني الهوقع تسويؽ يتـ  .05

 تاو َشكز نكى تؼاًَكىًيف اخل

 ًبارك اهلل فيكى
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