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  أ 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ُفع ٱهللا ٱلذين ءامنوا منكمَۡير ُ َّ َِ ِْ َ َ َ ُ َّ َ وٱلذين ِۡ َِ َّ

ْأوتوا ٱ ُ ٍلعلم درجـتُ ِٰ َ َ َ َ۟ ۚ    
  ) 11  اادلة اآليةسورة (

  

ِأبي   عن  ِالـدرداء َ َ ًرضـ  َّْ ُاهللا يِ ُعنـه َّ َْ
َقـال  ِ مسعـت رسـول اهللا :َ َّ َ ُ ُ َْ ِ َّصـلى    َ َ

ِاهللا عليه ْ َ َ ُ َوسلم  َّ ََّ ُيقول   َ ُ َ      ًمن سلك طريقا َ َ َ
ِ َ ِيبتغي    َْ َ ْ ًفيـه علمـا   َ ْ ِ ِ َ هلَسـ ِ

ُاهللا  ُله َّ ِريقا إىل اجلنة َطَ َّ ًَ ْ َ ِ ُوإن املالئكة لتـضع، ِ َ َ ََّ َ َ َ ِ َ ْ ِ ِأجنحتهـا لطالـب العلـم  َ
ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ

ًرضاء  َ ُوإن العامل ليـستغفر لـه، ِ ْ َ َ ََّ ْ َ َ ُْ َ َِ ِ َّمـن يف الـسموات ومـن يف األرض حـىت  ِ َ َ ْ َ َ َّ َ
ِ

ْ ْ َ َ ِْ ِِ
ِاحليتان يف املاء َ ْ ِ

ُ َ ِ َوفضل العامل على العابـد ك  ،ْ ْ َ ْ ُ ْ َِ ِ َ َ َِ ِ ِفـضل القمـر علـى سـائرَ ِِ َ َ ََ َ ْ ْ َ
ِ 

ِالكواكب ِ َ َ ِإن العلماء ورثـة األنبيـاء َو ، ْ َ َ َِ ْ َ َ َْ ْ ُ َ َ ُ َّ َإن األنبيـاءَوِ َ ْ ََّ ِ ْ َمل يورثـوا دينـارا وال  ِ َْ ً ِّ َ َُ ُِ
َ

ْدرهما إمنا ورثوا العلم فمن َّ َ َْ َ َّ ً ََ ْ ْ ُِ َِ َأخذ ِ َ ٍّ أخذ حبظ ُهَ َ ِ َ َ ٍوافر   َ ِ َ       
  يرواه أبو داود والرتمذ

  
 



  ب 
 

  داءــإه
 
 

الذي أفنى حياته في رعايتي ... محمد أبو أمونه  /  إلى والدي

  رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته

 في رعايتي ا حياتهي أفنتتال... أمونه    أبورقيه/  إلى والدتي

   فسيح جناتها اهللا وأسكنهارحمه
  

ديـراً ـاً وتقـانـعرفزوجتي إكتمـال وابنتها صابرين إلى 
  رهــمـبـمنــي لص

  
  اًـرامـ تقديراً واحت وعائالتهم الكريمةي وأخواتيانإلى إخو

  
  ـذتي األفـاضلاً من أساتـي حرفـل من علمنـإلى ك

  
  إلى أصدقائي الذين ساندوني في إعداد هذه الدراسة

  

  
  
  
  
  
  

 ـثــــالباح

  يوسف أبو أمونه                                                               
 
  



  ت 
 

  ديرـكر وتقـش
  

الحمــــد هللا رب العالميـــن والصــالة والسالم علـــى أشـــــرف األنبياء 
  والمرسليــــــن 

  ... نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، أما بعد
  فإنني أشكر اهللا العلي القدير أوالً وأخراً على توفيقه بإتمام هذه الدراســة 

  لشكر والثناء وأولى بهمافهو عــــز وجل أحـــــق با
واعترافاً مني بأهل "  من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا "): (   انطالقاً من قول رسول اهللا 

، أتقدم بالشكر والثناء العاطر وجميل الوفاء لكل من أسدى لي علماً  الذين علموني الكثير الفضل
  . أو أفادني بتجربة أو قدم لي رأياً أو توجيهاً ونصحاً

المشرف على هذه الدراسة فلقـد       محمد إبراهيم المدهون ،   /  ص بهذا الشكر الدكتور الفاضل    أخ
، والذي منحني الكثيـر مـن وقتـه وصـبره وأحـاطني              وجدته نعم المعلم والناصح والمعين    

  . في الجامعة اإلسالميةاألفاضل ، وُأثني على بقية األساتذة  بمالحظاته القيمة
فاضل رؤساء ونواب الرؤساء في تلك الجامعـات لمـساهمتهم فـي     أخص بالشكر السادة األ   كما  

 األفاضل العاملين في مراكز تكنولوجيا المعلومات في الجامعة         سادةتسهيل انجاز هذا البحث ، وال     
التعليم المـستمر  سمير صافي ، عميد / الدكتور اإلسالمية ، جامعة األزهر ، جامعة األقصى ، و       

  .لتوجيهاته القيمة 
ر موصول لألساتذة المناقشين للرسالة الذين تفضلوا بقبول مناقشــة هذه الرسالة وهـم             ثم الشك 
  :كل من 

   ، مناقشاً خارجياًأبو ناصرسليم سامي . د  .2   ، مناقشاً داخلياً أبو الروس عليسامي. د  .1
 ،  حسين هنية ، لمساهمته في تصميم االسـتبانة اإللكترونيـة         /  أتوجه بالشكر إلى المهندس      كما

إلـى كافـة   ـر ، وة الماجستيـذي شجعني علي إكمال دراس   ـ ال يعبد الفتاح الفرجان  / واألستاذ  
  . زمالئي في العمل 

وإدارات الجامعـات بـصفة     أسأل اهللا التوفيق للجميع وأن ينتفع بهذه الدراسة أبناء الوطن عامة            
   .خاصة

      الباحــــث 
  يوسف أبو أمونه                                                                      
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  اإللكترونية
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25  e-Business 

 ويشمل إدارة األعمال إلكترونياً على مـستوى        األعمال اإللكترونية 
المشروعات أو المنظمات الخاصة ، وهو ينقسم إلي فئتين التجـارة         

  اإللكترونية واألعمال اإللكترونية الغير تجارية

26  e-Commerce 

 وهي بعد من أبعـاد األعمـال اإللكترونيـة ،           رة اإللكترونية التجا
 تكون عالقة األعمال اإللكترونية بالتجارة اإللكترونية هـي   يوبالتال

  عالقة الكل بالجزء

27  e-Government 

وتعني بالوظائف العامة أو الخدمات الحكومية      الحكومة اإللكترونية   
ى الجمهور العام بهـدف     التي يجري تنفيذها بالوسائل اإللكترونية إل     

  تقديم الخدمة الحكومية

28  e-Learning 
 هو التعلم باستخدام الحاسوب وبرمجياته المختلفة التعليم اإللكتروني

   سواء على شبكات مغلقة أو مشتركة أو اإلنترنت
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  ملخص الدراسة 
  e-HRMشرية إلكترونيـاً  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الموارد الب  

على وضوح أهمية إدارة المـوارد      التعرف  وفي الجامعات الفلسطينية النظامية في قطاع غزة ،         
  .البشرية إلكترونياً لدى المستويات اإلدارية المختلفة 

 مدى الدعم المقدم من قبل اإلدارة العليـا للمـساعدة علـى       التعرف على كما تهدف الدراسة إلى     
التعرف على البنية التحتية لمراكـز تكنولوجيـا المعلومـات          ودارة اإللكترونية ،    التحول إلى اإل  

  .ومدى جاهزيتها إلنجاز هذا التحول 
، وتهدف الدراسة أيضا إلى التعرف على أنظمة الموارد البشرية المستخدمة حاليا في الجامعات               

لتوجه نحو اإلدارة اإللكترونية     لما لهما من دور كبير في ا       وأنظمة الخدمات التعليمية اإللكترونية   
بشكل عام ، وإدارة الموارد البشرية إلكترونياً بشكل خاص عن طريق استخدام أدوات ووسـائل               

ICT  في تلك األنظمة .  
يتكون مجتمع الدراسة من المستويات اإلدارية المختلفة في الجامعـات ، حيـث بلـغ عـددهم                         

. موظفا   ) 35( نولوجيا المعلومات ، حيث بلغ عددهم       موظفا ، ومن موظفي مراكز تك      ) 239( 
فـردا مـن     ) 35( فردا من المستويات اإلدارية المختلفة و        ) 148( تكونت عينة الدراسة من     

  % .84.31مراكز تكنولوجيا المعلومات ، وبلغت نسبة االستجابة 
ج الوصـفي التحليلـي     فقرة  كأداة للدراسة ، والمـنه       ) 88( استخدم الباحث استبانة مكونة من      

  .لتحليل بيانات الدراسة  ) SPSS( لتحقيق أهداف الدراسة ، كما تم استخدام برنامج 
أظهرت نتائج الدراسة أن وضوح أهمية إدارة الموارد البشرية إلكترونيـاً ودعـم اإلدارة العليـا     

  e-HRMام ومتوفران ويساهمان بشكل كبير في عملية التحول إلى اإلدارة اإللكترونية بشكل ع
  .بشكل خاص 

كما تبين أن البنية التحتية لمراكز تكنولوجيا المعلومات تعتبر كافية عمليا لهذا التحـول ، علـى                 
الرغم من وجود عجز مالي لدى كافة الجامعات ، واختالف أولويات المراكـز تبعـا لـسياسة                  

  .ة في هذا المجال ، وظهر من النتائج تميز الجامعة اإلسالمياإلدارة العليا وأولوياتها 
أما فيما يخص نظام الجامعات في إدارة الموارد البشرية ، فقد أظهرت النتـائج وجـود تطبيـق         

  . ، وأيضا كان التميز لصالح الجامعة اإلسالمية e-HRMلوظائف وأنشطة 
أما فيما يتعلق بنظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية ، وربط تلك الخدمات بوظائف وأنشطة               

e-HRM            وظـائف وأنـشطة   بعـض    ، فقد أظهرت النتائج ضعف استعمال تلك الخدمات فـي      
e-HRM بالرغم من توفرها .  
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 فـي الجامعـات     e-HRMتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات بهدف تعزيز وظائف وأنـشطة           
في مـا يخـص التحـول إلـى     الفلسطينية ، من أهمها ضرورة التنسيق والتعاون بين الجامعات      

مالي ، إعطاء األولوية لعملية التحول إلى اإلدارة اإللكترونية ، توفير الدعم ال            اإللكترونية   اإلدارة
لمراكز تكنولوجيا المعلومات ، الحصول على اعتماد قانوني للتوقيـع اإللكترونـي واالسـتفادة              

  .e-HRM  المتوفرة حاليا في تنفيذ أنشطة ووظائف  ICTالمثلى من أدوات 
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Abstract 
 

 This study aims at realizing e-HRM at the Palestinian universities in 
Gaza strip by studying the clearness of the importance of the concept at 
different management levels , the administrative support for changing to      
e-Management , the infrastructure of IT centers , HR system and                
e-Learning system . 
The study population consist of ( 239 ) employees from different 
managerial levels , and ( 35 ) employees from IT centers . 
The study samples consist of (148) from different managerial levels , ( 35 ) 
employees from IT centers , and the response was 84.31% . 
To acquire data for the research , the researcher used the questionnaire 
from ( 88 ) as a study tool , and followed the descriptive analytic style. 
Program ( SPSS ) was used for analyzing the data of the study , and 
findings were : 

1- There are full clearness for the importance of e-HRM at different 
managerial levels . 

2- Full support from the administrative for the changing process to      
e-Management . 

3- The availability for Sufficient infrastructure at IT Centers that could 
be used to start the changing process to e-Management in general , 
and to e-HRM in specific . 

4- The HR systems which are used in the universities , have some 
functions of  e-HRM . 

5- The e-Learning systems which are used in the universities , have 
ICT tools that are not used effectively in  e-HRM functions . 

6- All universities have a shortage in finance which affect strongly at 
the process of converting the management systems to e-Management 
systems . 

7- The Islamic University have distinction in e-HRM functions and IT 
infrastructure .       

The study recommends the following : 
1- The necessity of coordinating and cooperating between universities 

in the changing process to e-Management . 
2- Give the priority to the changing process to e-Management . 
3- Provide sufficient finance to IT centers . 
4- Have a legal adoption for electronic signature . 
5- Full utilization from available ICT tools in Implementing different  

functions and activities for e-HRM . 
  



 1 
 

  األولالجزء 

  
  للدراسةالعام اإلطار 

  
  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 2 
 

  للدراسةالعام اإلطار : الفصل األول 
  

   مقدمة1.1
  مشكلة الدراسة 2.1
  الفرضيات 3.1
  متغيرات الدراسة 4.1
  أهمية الدراسة 5.1
  أهداف الدراسة 6.1
   الدراسات السابقة 7.1

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 3 
 

  مقدمة 1.1
  

إدارة الموارد البشرية بمجموعة السياسات والممارسات المطلوبة لتنفيـذ مختلـف            تتعلق
 فـي  األنشطة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية والتى تحتاج إليها منظمة األعمال لممارسة وظائفها 

  . ظل البيئة المتغيرة للمنظمات ولألعمال
  من الموارد العاملـة ، والعمـل علـى   تحديد احتياجات المشروع وهي النشاط اإلداري المتعلق ب    

 اسـتخدام تلـك     مع احتياجات المشروع ، والعمل على     توفيرها باألعداد والكفايات التي تتناسب      
  )2008،درة،والصباغ.(  أهداف الكفاءة اإلنتاجية الموارد استخداما فعاال في تحقيق

 العالم ككل تحـديات هائلـة       طاع العام أو الخاص في    وتواجه إدارة الموارد البشرية سواء في الق      
 مشارف القرن الحادي والعشرين ، الذي يعـج بـالتغيرات الـسياسية واالقتـصادية               وهي على 

  )2008النجار،(.واالجتماعية والتكنولوجية والحضارية ، وهي تغيرات سريعة ومعقدة 
بجانـب التغيـرات    )  العولمـة  ( ظل مختلف التغيرات التي يمر بها االقتصاد العالمي          حيث في 

    والتطـور فـي الفكـر       نترنـت التقنية التي أتاحتها تقنيات المعلومات واالتصاالت وخاصـة اإل        
ـ                إف  ، اإلداري تها ان إدارة الموارد لبـشرية تتعـرض لتغييـر جـذري فـي مفاهيمهـا وسياس

  .تها  وممارساتهااوإستراتيجي
عامل  ضمن هذا التغير في البيئة    بشرية تأثيرا كبيرا    على إدارة الموارد ال    من العوامل التي تؤثر   و

 بسبب هذا العامل خالل الخمسين عاما القادمة تعادل         التي ستنتج حيث أن التغيرات     ،التكنولوجيا  
  )Moudy&Noe,p9,2005.( السابقة عاما التغيرات التي حدثت في هذا المجال خالل األلف

العمل اإلداري في منظمات األعمـال وال نجـد         نب  ا المعلومات مختلف جو   تكنولوجياغزت  لقد  
منظمة تخلو من قواعد بيانات لوظائف إدارية مختلفة فقد أصبحت قواعد البيانات من ضروريات              

  .المنظمة العصرية وبدونها ال تستطيع المنظمة االستمرار في العمل 
ويـل وظـائف    وتح ، ICT أساليب االتصالطور تكنولوجيا المعلومات وتونترنت ومع ظهور اإل 

لكترونية ، ومع زيادة التحـول التكنولـوجي        إ أعمال   والمحاسبة والعمليات المختلفة إلى   التسويق  
 ملفـات  ويل الوظـائف والملفـات الورقيـة إلـى       الرقمي للمنظمات ، أصبح من الضروري تح      

ن تتم  لكترونية ، وأصبحت العالقات بين الحكومة ومنظمات األعمال والنقابات والعاملين والزبائ          إ
  )2008النجار،.(نترنت عن طريق الشبكات الداخلية والخارجية واإل

 األعمـال   ، e-Managementلكترونيـة  ظهر إلى الوجود  مصطلحات جديدة مثل اإلدارة اإلو
إدارة المـوارد البـشرية       ، e-Marketingلكتروني  ق اإل ـالتسوي ،   e-Business   لكترونيةاإل
ـ التع ،  e-Recruitingلكترونـي اإلاب ـاالستقط ، e-HRM رونياًـلكتإ ـ ـلكتيم اإلل      يـرون
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e-Learning     الحكومة اإللكترونية ،e-Government        التـي والعديد من المـسميات الجديـدة 
   . تتعلق كلها بهذا التطور

  لكترونيـاً إ استخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الموارد البـشرية   ويطلق على 
 الويب في النظم المرتبطـة بـالموارد        تطبيق التقنيات المعتمدة على     ، ويعني  e-HRM مصطلح

  )2006،،وماركهامهوبكنز.(البشرية ووظائفها 
، فقد اختار الباحث قطـاع التعلـيم          إدارة الموارد البشرية   التكنولوجيا على وبغرض دراسة أثر    

وذج مثالي لدراسـة التغيـرات التـي        العالي في غزة ، لما تمثله مؤسسات التعليم العالي من نم          
في خدمة المجتمع واالرتقاء به حـضاريا ،      ساهم بشكل أساسي    تتحصل في البيئة ، نظرا لكونها       

 أسـس   بداع واالبتكار وتقدم العلوم على    راعي اإل ت،    لتنمية الموارد البشرية    أساسي  مصدر يوه
  . من الندية والتكافؤ والنهوض بها للوصول إلي مستوي المعاصرة

قد قام الباحث باختيار مجتمع دراسته من خالل قطـاع التعلـيم العـالي الممثـل بالجامعـات                  و
، جامعـة األزهـر وجامعـة     ، متمثلة في الجامعة اإلسالمية      النظامية في قطاع غزة    ةالفلسطيني
  .األقصى 

  
   مشكلة الدراسة 2.1

  
ولها دور كبير فـي     ني   الجامعات الفلسطينية تؤثر بشكل مباشر على المجتمع الفلسطي        إن

 ،رفد مؤسسات وقطاعات المجتمع بما يحتاجه من موارد بشرية مختصة في كافـة المجـاالت                
 والمفاهيم الحديثة في مختلف المجاالت      األنظمةوتعتبر الجامعات من المؤسسات الرائدة في تبني        

 قادرين على  صرعحتى تحقق لنفسها ميزة تنافسية ، وحتى تخرج مختصين مواكبين لتطورات ال           
 على  اإلجابة  ومشكلة الدراسة الحالية هي    المساهمة في عملية تنمية الموارد البشرية والمجتمع ،       

  :السؤال التالي 
   " ؟  النظامية في قطاع غزة الفلسطينية في الجامعاتكترونياًلإما هو واقع إدارة الموارد البشرية "

  
  
  
  
  
  



 5 
 

  الفرضيات 3.1
  

لدى المستويات اإلداريـة المختلفـة    لكترونياًإارد البشرية  إدارة المو همية  أيؤثر وضوح    -1
  .       إلكترونياً لة إحصائية في إدارة الموارد البشريةدالا ذو تأثير

داللة إحـصائية    ذو   لكترونية تأثيرا  نحو التحول إلى اإلدارة اإل     ة إدارة الجامع   دعم يؤثر -2
  .إلكترونياً إدارة الموارد البشريةفي 

ـ   المعلوماتا تحتية لدى مركز تكنولوجي    يؤثر توفر بنية   -3  تـأثيرا ذو داللـة   ة في الجامع
  .إلكترونياًإدارة الموارد البشرية إحصائية في 

إدارة الموارد  تأثيرا ذو داللة إحصائية في      الجامعة في إدارة الموارد البشرية      نظام  يؤثر   -4
  .إلكترونياًالبشرية 

داللة إحصائية فـي  و  ذا تأثير اإللكترونيةةالجامعة في تقديم الخدمات التعليمي نظام  يؤثر   -5
  .إلكترونياً إدارة الموارد البشرية

تعزى للمتغيـرات الشخـصية   فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة         يوجد   -6
 :التالية

 الجامعة  - أ

  العمر  -  ب
 المؤهل العلمي  -  ت

 سنوات الخدمة  -  ث

 فئة الوظيفة  - ج

 المسمى الوظيفي  - ح
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   متغيرات الدراسة 4.1
  

  :المتغير التابع  -1
ية في قطاع م في الجامعات الفلسطينية النظا e-HRM لكترونياًإواقع إدارة الموارد البشرية 

  .غزة 
  :المتغيرات المستقلة -2

 .   لدى المستويات اإلدارية المختلفةلكترونياً إإدارة الموارد البشريةوضوح أهمية  -1

  .لكترونية  اإل إلى اإلدارةحول نحو التة الجامعةدعم إدار -2
 . المعلومات اتوفر بنية تحتية لدى مركز تكنولوجي  -3

 .الجامعة في إدارة الموارد البشرية نظام  -4

 . اإللكترونية في تقديم الخدمات التعليمية الجامعةنظام  -5

  .تصور الباحث للعالقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة ) 1.1( ويوضح الشكل رقم
  )1.1(شكل 

  لمتغير التابع والمتغيرات المستقلةالعالقة بين ا

 
  حسب تصور الباحث  :المصدر

 e-HRMية  وضوح أهم

لدى المستويات اإلدارية 
  المختلفة

  

توفر بنية تحتية لدى 
 امركز تكنولوجي
 المعلومات

دعم إدارة الجامعة نحو 
التحول إلى اإلدارة 

 االلكترونية

 واقع
e-HRM  

في الجامعات النظامیة 
  في قطاع غزة

 في نظام الجامعة
 إدارة الموارد البشرية

 في نظام الجامعة
تقديم الخدمات 

  اإللكترونیةالتعليمية
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   الدراسة أهداف 5.1
  

  . االلكترونية اإلدارة إلى الجامعات الفلسطينية للتحول إدارات توجه التعرف علي -1
ت  حديث لـدى المـستويا     إداريلكترونية كمفهوم    اإل اإلدارة أهميةوضوح  التعرف على    -2

 . المختلفة في الجامعات الفلسطينية اإلدارية

 لدى مراكز تكنولوجيا المعلومات الالزمة لتطبيق اسـتخدام         تحتيةبنية  توفر   مدى   معرفة -3
 .إلكترونياًالموارد البشرية 

 . مدى توفر الكوادر البشرية الالزمة لهذا التحول معرفة -4

 تترونيـاً لـدى المـستويا     إلكإدارة الموارد البـشرية      أهميةالتعرف على مدى وضوح      -5
      .اإلدارية المختلفة في الجامعات 

     إلكترونيـاً إدارة المـوارد البـشرية       بتطبيق الجامعة   إداراتمدى اهتمام   التعرف على    -6
 .الرئيسي وهو تقديم الخدمات التعليمية مقارنة باهتمامها بمجال عملها 

 فـي الجامعـات     إلكترونياً ريةإدارة الموارد البش   الخروج بالتوصيات حول مدى تطبيق     -7
 . واالنتفاع من مزاياه  المناسبة لتعزيز مستوى تطبيقهالفلسطينية ، والمقترحات
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   أهمية الدراسة 6.1
  

تتناول مؤسسات التعليم العالي الـذي يعـد مـصدرا          بع أهمية هذه الدراسة من كونها       ن ت -1
  .ياجاتهللمهارات والكفاءات التي ترفد المجتمع باحت

ومـدى  ،   e-HRMالضوء على األساليب اإلدارية الحديثة فيما يخص           الدراسة   تركز -2
التعليمية ، واعتبارها كنموذج صالح للتطبيق علـى مـستوى          استخدامها في المؤسسات    

   .المؤسسات العامة والخاصة 
ل عـام ،     أهمية عامل التكنولوجيا في التأثير على كفاءة أداء المنظمات وتطورها بـشك            -3

   .     سواء في القطاع العام أو الخاص
  المختلفة فـي   ICT زيادة كفاءة وفعالية المؤسسات التعليمية من خالل استخدام وسائل -4

  .كافة وظائفها ، مما يعود بالفائدة على المؤسسة والمجتمع
 تعمـيم   مواكبة آخر التطورات العلمية وتسخيرها بما يخدم مجتمعنا المحلي ، ومحاولـة         -5

الوظائف اإلدارية المختلفة المستخدمة بشكل إلكتروني على كافة مؤسـسات المجتمـع ،       
ـ           واإلدارة ةفي محاولة للوصول إلى المفهوم األوسع الذي يحـوي الحكومـة اإللكتروني

  .اإللكترونية
 ، بالرغم مـن وفـرة الدراسـات         e-HRM قلة الدراسات المحلية والعربية بما يخص        -6

يث تفتقر المكتبات المحلية و العربية إلى المساهمات العلمية الواسـعة فـي             األجنبية ، ح  
هذا المجال ، ومن المتوقع أن تفتح هذه الدراسة مجاالت عديدة للباحثين والمهتمين بهذا              

  .الموضوع ومواضيع ذات صلة ، كاإلدارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية 
موضوع اإلدارة اإللكترونية والتطوير اإلداري ، حيث        ازدياد اهتمام الحكومات العربية ب     -7

 ، ومؤتمر   2008عقدت عدة مؤتمرات عربية بهذا الخصوص في القاهرة واألردن عام           
 تحـت رعايـة     2009/في فلسطين في شهر إبريل    " اإلصالح والتطوير اإلداري األول   " 

 المعلومـات   ديوان الموظفين العام في غزة ، حيث تضمن جزءا من محاوره تكنولوجيا           
  .ودورها في تطوير الموارد البشرية 

فـي  " نحـو مجتمـع معلومـاتي     "ملتقى تكنولوجيا المعلومات الثالث ،      "    كما عقد مؤتمر    
 على أرض الجامعة اإلسالمية في غزة ، وكان مـن ضـمن مواضـيعه               12/5/2009

ا من المواضـيع    الحكومة اإللكترونية ، التعليم اإللكتروني ، التجارة اإللكترونية وغيره        
  .ذات التوجه اإللكتروني 
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  سابقة الدراسات  ال7.1
   مقدمة1.7.1

  
دراسـات  بعض ال  الباحث   ن دراسات تتعلق بموضوع الدراسة ، وجد      من خالل البحث ع   

 ، بينما عثر علـى     ةببعض جوانب الدراس  لها عالقة    إدارة الموارد البشرية إلكترونياً   عن  محلية  ال
 فـي تنميـة المـوارد       ICTاستغالل وسـائل    حيث  لق بالموضوع من    تتعقليلة  دراسات عربية   

  .البشرية 
فقد تمكن الباحث من خـالل اسـتخدام أحـد وسـائل ثـورة        أما من حيث الدراسات األجنبية ،       

 عدد جيد من البحوث والدراسات حـول إدارة المـوارد           من العثور على  ) اإلنترنت(معلومات  ال
 اهتمام الغـرب    مما يستدل منه على مدى     نظرية أو تطبيقية ،      البشرية إلكترونياً ، سواء دراسات    

  .في كل مجاالت الحياة   ICTباستغالل أدوات ووسائل 
  

   الدراسات المحلية 2.7.1
  

  :دراسات ، تم ترتيبها من األقدم إلى األحدث ، وهي كالتالي ) 6(بلغت الدراسات المحلية 
  )2005(أبو سبت  -1

 متخـذي   دارية في عملية صنع القرارات لدى      المعلومات اإل  تقييم دور نظم  "  بعنوان   دراسة
 تقيـيم دور   إلـى  ةهدفت الدراس حيث   ، " القرارات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة      

إلدارية في عملية صنع القرارات لدى متخذي القـرارات فـي الجامعـات             ا المعلومات   منظ
  .الفلسطينية في قطاع غزة 

فروق في مكونات نظم المعلومات اإلدارية لـصالح الجامعـة          وتوصلت الدراسة إلى وجود     
اإلسالمية ، ووجود تقنيات حديثة بشكل عام في مكونات نظم المعلومـات فـي الجامعـات                

    .تالقراراالفلسطينية جعلت المستخدمين يعتمدون عليها اعتمادا كليا في صنع 
 مستوى األنظمة الخبيرة حيـث  الية ال ترتقي إلىحكما أظهرت الدراسة أن نظم المعلومات ال     

أنها ال تعطي حلوال للمشكالت وغير متصلة مع بعضها وال ترتبط بمراكز إحصاء داخل أو               
  .خارج الوطن 

نها تطوير نظم المعلومات اإلدارية فـي       أوقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي من ش       
  ي ـرار فـ أهمها االستممن عملية صنع القرارات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،
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وذلك تبعـا للمـستحدثات التكنولوجيـة         ، تطوير ورفع كفاءة نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة      
   . ةـبوسنظم المعلومات اإلدارية المح الحديثة واالستمرار في تطوير المستوى التنظيمي لدوائر

علومـات وربطهـا    ، تحديث بيانـات نظـم الم       كما أوصت الدراسة بزيادة جودة المعلومات     
  .بمراكز إحصائية والعمل على رفع كفاءة العاملين في تلك األنظمة 

  ) 2005(أبو رحمة  -2
 فاعلية إدارة شئون المـوظفين  الموارد البشرية وأثرها على   نظم معلومات    " دراسة بعنوان 

إلى التعرف   ةهدفت الدراس حيث   ، " في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة       
ن الموظفين بوزارات السلطة    ئوى نظم معلومات الموارد البشرية المستخدمة في إدارات ش        عل

رض الكـشف عـن     غيم مجاالت استخدامها وتحليلها ب    يالوطنية الفلسطينية بقطاع غزة ، وتق     
  .الصعوبات التي تواجه تلك النظم وتحد من كفاءتها وفعاليتها 

نـسبة  بتستخدم النظم اليدوية    وزارات  ال ب ن شؤون الموظفي  تا أن إدار  إلىوتوصلت الدراسة   
  .اليدوية للنظم م كنظام داع %36 بنسبة ليه الحاسب اآلليي 73%

 مجاالت استخدام نظم معلومات المـوارد البـشرية تتركـز فـي             وتوصلت الدراسة إلى أن   
ن المجـاالت   ، وعليه فـإ    %75ي تتعلق بدوام الموظفين بنسبة      مجاالت شئون الموظفين الت   

ـ               المحدو ئون دة الستخدام نظم معلومات الموارد البشرية يؤثر سـلبا علـى فاعليـة إدارة ش
  .الموظفين بالوزارات

ن الموظفين باالسـتفادة مـن التقنيـات        اسة بضرورة اهتمام كافة إدارات شئو     وأوصت الدر 
بينها وبين ديـوان المـوظفين ، لتوجيـه         الملفات وضرورة التنسيق والتعاون     الحديثة لحفظ   

 نظم معلومات الموارد البشرية نحو مجاالت أوسع كالتخطيط والتطوير بما يـضمن             استخدام
ـ الوظـائف وتحف  األفراد ذوي الكفاءة لـشغل       حسن استخدام العنصر البشري كاختيار     هم زي

  . ومكافأتهم على جهودهم
 المـالي المطلـوب لتزويـد    الدعم بتوفير العليا  كما أوصت الدراسة بضرورة اهتمام اإلدارة     

ن الموظفين باألجهزة والمعدات الالزمة  إلنشاء وتشغيل نظم معلومات المـوارد   ات شئو إدار
   .البشرية باستخدام الحاسب اآللي

   )2006(الغوطي  -3
 وجهة نظـر اإلدارة العليـا   نلكترونية ممتطلبات نجاح مشروع الحكومة اإل" بعنواندراسة  

 على مدى توفر متطلبـات نجـاح    التعرفإلىهدفت الدراسة ، و " في الوزارات الفلسطينية  
  .لكترونية في فلسطين مشروع الحكومة اإل
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  وجود غموض وقصور في مفهوم الحكومة      أهمها مجموعة من النتائج     إلىوخلصت الدراسة   
  .لكترونية ، وعدم توفر الكفاءات البشرية بالشكل المطلوب اإل

االهتمام بالبنيـة التحتيـة     ،  ام بالكفاءات البشرية وتنميتها      الدراسة بضرورة االهتم   وأوصت
 الدعم القانوني والتشريعي الـالزم      وإعطاؤهالخطط في جميع المؤسسات الحكومية      ووضع ا 

  .لكترونية اإللذلك ، لتحقيق مشروع الحكومة 
 ) 2006(الدهدار  -4

 اإلدارة العليـا فـي الجامعـات    بين التوجـه االسـتراتيجي لـدى    العالقة  "  بعنوان   دراسة
 علـى الجامعـات     أجريتهدفت هذه الدراسة التي     ، حيث    " ها التنافسية  وميزت ةالفلسطيني

التـزام  (  تحليل العالقة بين بعض متغيرات التوجـه االسـتراتيجي           إلىالفلسطينية في غزة    
  في مجال التعليم   يالتكنولوج العليا بالتخطيط االستراتيجي ، معدالت االبتكار والتغير         اإلدارة

كمتغيرات مستقلة واكتساب الميزة    )  االهتمام بالعنصر البشري     ،، تحسين مستمر   لكترونياإل
  .التنافسية وفقا لنظرية بورتر 

 بين جميـع متغيـرات التوجـه        إحصائية وجود عالقة ذات داللة      إلىوقد توصلت الدراسة    
  .االستراتيجي والميزة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة 

ـ        وأدوات أساليبامعة  تعتمد الج أن   الدراسة   وأوصت ة علميـة لتحـسين الخـدمات المقدم
  . للموظفين بشكل مستمر

  )2007( المصري -5
متطلبات استخدام التوقيع اإللكتروني في إدارة مراكز تكنولوجيا المعلومات          "دراسة بعنوان   

 حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات        ، " في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة     
التوقيع اإللكتروني في إدارة مراكز تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلـسطينية           استخدام  

في قطاع غزة ، وإلى توضيح أهمية الحفاظ على أمن المعلومات واستخدام التقنية المتطورة              
  .في حماية الخصوصية خالل المراسالت اإللكترونية 

ـ           ستخدم فـي مراكـز تكنولوجيـا       وخلصت الدراسة إلى أن تقنية التوقيع اإللكترونـي ال ت
المعلومات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ، وأن المعـدات والبرمجيـات األمنيـة               
المستخدمة في مراكز تكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى تحديث لتكون قـادرة علـى حمايـة               

  .المعلومات اإللكترونية بكفاءة 
اد المراسالت اإللكترونية الرسـمية     وأوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها ضرورة اعتم       

باستخدام التوقيع اإللكتروني ، تحديث المعدات األمنية وتطوير البرمجيات المـستخدمة فـي             
مراكز تكنولوجيا المعلومات ، تخصيص موازنة سنوية خاصة بأمن المعلومـات ، تـدريب              
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دام التوقيـع   وتطوير موظفي مراكز تكنولوجيا المعلومات في مجال أمن المعلومات واسـتخ          
  .اإللكتروني في مراكز تكنولوجيا المعلومات 

 ) 2008(عودة  -6

تقييم فعالية تطبيق إجراءات التوظيف في الجامعات الفلسطينية في قطـاع           "  بعنوان   دراسة
الدراسة إلى تقييم فعالية تطبيق إجـراءات التوظيـف فـي الجامعـات     هدفت حيث ،   " غزة

التحقـق مـن فعاليـة التحليـل         ،ط الضعف والقوة فيها     تحديد نقا  ،الفلسطينية بقطاع غزة    
الوظيفي للوظائف المدرجة على الهيكل التنظيمي للجامعات والتعرف علـى مـدى فعاليـة              

  .سياسة التخطيط المتبعة للموارد البشرية 
ن أوخلصت الدراسة إلى أن عملية التحليـل الـوظيفي المتبـع فـي الجامعـات جيـدة ، و          

   .ت مناسبة ويوجد جهة مختصة تقوم بالتخطيط للقوى العاملةارات والمقابالباالخت
وبينت نتائج الدراسة أن طرق االستقطاب تتم بشكل إلكتروني ، بينمـا تجـرى المقـابالت                

  .بالطرق التقليدية واالختبارات 
لكترونـي بـصورة دوريـة وذلـك لمواكبـة         االهتمام بتحديث النظام اإل   بوأوصت الدراسة   
   . ية بالعالمالتطورات التكنولوج

  
   الدراسات العربية3.7.1

  
  :دراسات ، تم ترتيبها من األقدم إلى األحدث ، وهي كالتالي ) 3(بلغت الدراسات العربية 

 )2005 (هارون -1

 قـدمت  ،  " ستراتيجية الحديثة في إدارة الموارد البشرية االتجاهات اال " ورقة عمل بعنوان    
رؤيـة إسـتراتيجية   "، الذي كان حول  دي والعشرين المؤتمر العلمي السنوي الدولي الحا   إلى

 ،  2005م  ، المنعقد في القاهرة عا    " لتفعيل دور الموارد البشرية في ظل التقنيات المعاصرة         
 العولمة والثورة التكنولوجية والتغيرات االقتصادية ومراعـاة مالئمـة          وركزت الورقة على  

  . ات المتوفرةيإلمكانتطويع تلك التغيرات مع متطلبات السوق المحلية وا
  :وأوصت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها 

عصر المعلومات والمنافسة التكنولوجية واكتساب المهارات التـي        الدخول بقوة إلى     -1
  .يتطلبها العمل 

 تقنية إنتـاج تتوافـق مـع        طينها وتحويلها إلى  أهمية نقل التكنولوجيا واستيعابها وتو     -2
 .مهاراتناعبر عن إبداعاتنا وتهويتنا و
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االستفادة من الكم الهائل من الباحثين والعلماء في مصر والعالم العربي فـي إطـار                -3
 . خطة شاملة لتحقيق طفرة تكنولوجية رفيعة المستوي

 الدور المتميز للجامعات ومراكز البحث العلمـي فـي تفعيـل وإدارة             التركيز على  -4
لحديثـة واالتـصال بالعـالم    الموارد البشرية في ظل التطور التكنولوجي والتقنيات ا  

 . الخارجي

 )2006(شعبان  -2

،  " التحديات المعاصرة أمام الموارد البشرية العربية وسبل التغلب عليهـا         " دراسة بعنوان   
وتناولت الدراسة دور الموارد البشرية في تحقيق التنمية ، وخاصة في عصر المعلومات أو               

احث التحديات المعاصـرة والمـستقبلية      ، وعرض الب  ) مجتمع المعرفة ( في مجتمع المستقبل  
  .الكامنة أمام الموارد البشرية العربية في عصري المعلومات والعولمة 

 اآلليات الممكنة لمواجهة هذه التحديات الناتجة عن العولمـة الثقافيـة            وتوصلت الدراسة إلى  
التحـديث و  ، المدعمة بأدوات ثورة المعلومات ، من خالل التدريب والتطوير و        واالقتصادية
  . إدارة الموارد البشرية العربية يب واألنظمة اإلدارية القائمة علىتغيير األسال

أميـة  (وأوصت الدراسة بجملة من اإلجراءات منها ضرورة القضاء علي األميـة األولـي              
مكافحـة البطالـة والبطالـة       ، )أمية التعامل مع الحاسب اآللـي       ( والثانية) القراءة والكتابة 

، تشجيع ودعـم البحـث     تحديث منظومة التعليم بمختلف مراحله والعالي خاصة       ،ة  ـالمقنع
توفير الظروف الموضوعية للمبدعين والعلماء العرب من خـالل إقامـة مراكـز              العلمي ، 

 التدريب وإعادة التأهيل والتعليم المستمر والتمكن       التركيز على أبحاث مستقلة إداريا وماليا ،      
المستويات اإلدارية في المنظمات من أجل زيادة مقـدرة المـوارد           من تقنيات العصر لجميع     

نترنت واالتصاالت في تنفيـذ البـرامج التدريبيـة     البشرية من خالل االستفادة من تقنيات اإل     
  .  وغير ذلك من المهام

 )2008(الجداية  -3

 ا االتصاالت والمعلومـات وأثـره علـى       مستوي استخدام أدوات تكنولوجي   " دراسة بعنوان   
، حيـث استكـشفت      " ألداء التنظيمي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامـة        ا

وحللت العالقة مـا      في الشركات الصناعية األردنية ،     ICTمستوي استخدام أدوات    الدراسة  
   . بين هذه األدوات واألداء التنظيمي

 ،  ICTدوات وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط ايجابية بـين مـستوي اسـتخدام أ   
  . نترنت والعمل بروح الفريق الواحدواألداء الكلي لألعمال وبين مستوي استخدام اإل

  : ة بجملة توصيات كان من أهمهاوأوصت الدراس
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 تـسهيل  حدات التنظيمية لما له من أثـر علـى   بين الو ICTتفعيل استخدام أدوات -1
  . وتسريع أداء العمليات

ت بالتعامل مع الموردين والزبائن باعتبارهـا مـن         نترناالستغالل األمثل لشبكات اإل    -2
 . أهم الموارد اإلستراتيجية المنخفضة التكاليف كمصدر رئيسي لتحقيق ميزة تنافسية

المواءمة بين امتالك أجهزة الحاسوب المتطـورة وبـين االسـتفادة مـن طاقـات                -3
 الهـدف   يقعمال لتحق وإمكانيات هذه األجهزة باستغالل طاقتها القصوى في أداء األ        

  . أنه استثمار للموارد وليس امتالكا لألثاث الفاخر الرئيسي من امتالكها على
  

  الدراسات األجنبية 4.7.1
  

  :دراسات ، تم ترتيبها من األقدم إلى األحدث ، وهي كالتالي ) 7(بلغت الدراسات األجنبية 
1- Baloh & Trkman (2003) 
" Influence of Internet and Information technology on Work and 
Human Resource Management "   

 نترنـت وتكنولوجيـا المعلومـات فـي     أثر اإلالتي أجريت في سلوفينيا ، تناولت هذه الدراسة    
 لـنمط   نترنت وتكنولوجيا المعلومـات   اإلكيفية تغيير    كيفية االتصال والتعلم والعمل ،     حياتنا ، 

  . العمل وإدارة الموارد البشريةىه وأثر ذلك التغيير علحياة اإلنسان االجتماعية وطريقة تفكير
يستخدمان بشكل كبير في المجاالت     نترنت وتكنولوجيا المعلومات    اإل أن   وتوصلت الدراسة إلى  

  : التالية
 ، مثل   ICT جديدة نشأت بفعل تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         أنماط عمل  - 1

  . ، والمشاريع الموجهة  Teleworking) عن بعد(العمل من خالل المنزل 
 . الموظفين وتحفيزهم  لتدريب وتطوير ICTاستخدام  - 2

 .  عمل المنظمات وتوجهها نحو العولمةةتغيير بيئ - 3

 . تغيير نمط القيادة في المنظمات وزيادة التفويض  - 4

ـ هيكلية المنظمات نتيجة التوجه نحو تخفيض حجم القوي العام          تغيير - 5   ة والتـسطح   ل
 . الهيكلي

 .دام واسع لعمليات االستقطاب واالختيار للموظفين استخ - 6

 . تغيير وظائف األفراد وإجراءات العمل - 7

 . تغيير طرق السيطرة والرقابة علي الموظفين - 8

 . تغيير طرق إدارة المعلومات واستغالل المعرفة - 9

  :  وأوصت الدراسة بما يلي
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الدراسة لـم   خاصة أن   ،  إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع          - 1
   . ICTتشمل كل جوانب التغيير الناشئة نتيجة تطور 

واستغالله بشكل واسع لزيادة كفاءة المنظمـة        ICTعدم إهمال التغيير الناتج بسبب       - 2
 . باعتباره توجه حديد في المنظمات وبيئة العمل

 لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة وخلـق فـرص         ICTاستغالل التغيير الناتج من ثورة       - 3
 .  ديدة ضمن بيئة سريعة التغييرعمل ج

2-Ruel & others (2004) 
" e-HRM :Innovation or Irritation "  

ة ـــات ضخم ـهذه الدراسة عبارة عن دراسة استكشافية تجريبية أجريت على خمس شرك          
), Ford Motor , Belgacom  ( IBM , Dow Chemicals , ABN،  كل منهـا  تحوي 

باستخدام تكنولوجيا   e-HRMف لدراسة واقع استخدامها لوظائف       ألف موظ  15على أكثر من    
  .  الويب

 من خالل هذه الـشركات ،  e-HRMوقام الباحث من خالل هذه الدراسة بالتعرف على مفاهيم  
  .مدى استخدامها عالميا ومدى استفادة المنظمة من تطبيقاته 

  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
 المنظمـة وتوجهاتهـا نحـو    مرتبط بشكل وثيق بعمليـات   e-HRMالتوجه نحو  -1

 .  ةـالعولم

 كمفهوم تقني من جهة ، وبـين اسـتعمال وتبنـي اإلدارة     e-HRMهناك فجوة بين -2
 .  e-HRM  والمديرين لها ، وهذا يؤدي إلى تعطيل االستفادة من مميـزات

ية ،   في تخفيض التكاليف كأحد فوائـدها الرئيـس        e-HRMمن المفترض أن تساعد      -3
لكن من خالل الدراسة اتضح أن هذا التخفيض لم يكن سوى فـي تخفـيض عـدد                 

 ، قابله زيادة في وظائف جديدة        في الغالب  األفراد العاملين في إدارة الموارد البشرية     
 .نتيجة استخدام التكنولوجيا 

تيجية سـترا ا التكامل االستراتيجي إلدارة المـوارد البـشرية مـع     e-HRMتحقق -4
 .المنظمة

 .مكين الموظفين من ممارسة بعض وظائف الموارد البشرية بأنفسهم ت -5

 لتحقيق التوحيد والتكامل للمعلومات مما يساعدها بلعب        e-HRMتستخدم الشركات    -6
  .دور عالمي ومحلي مميز 

  : وأوصت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها 
  .  e-HRMة  ضرورة تغيير عقلية المدراء والموظفين ، لتفهم فائدة وأهمي– 1
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 ضرورة وضوح األهداف واالستراتيجيات لدى المنظمة لـضمان عـدم حـصول             – 2
  .التغيير  تعارض مع 

مـع    ،  هي ابتكار يجب عدم إغفال أهميته ، سواء لإلدارة أو لألفراد           e-HRM إن   – 3
األخذ بعين االعتبار أن طبيعة عمل المنظمات المختلفة تجعل من الـصعب وضـع              

  .تطبيقها على الكل أنظمة محددة يتم 
التعرف علـى كونهـا     التي تهدف إلى     e-HRM إجراء المزيد من الدراسات حول       – 4

 العوامل المؤثرة على المـدى البعيـد        تخطيط ، كيفية تنفيذها ، ما هي      عملية نمو أو    
  .وكيفية تأثيرها على دور إدارة الموارد البشرية 

3- Stone & others (2006) 
" Factors Affecting the Acceptance and Effectiveness of Electronic 
 Human Resource Systems "  

سعت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في قبول وكفـاءة أنظمـة المـوارد البـشرية            حيث  
  .لكترونية ، ومدى تأثيرها على وظائف الموارد البشرية اإل

  :  األكثر تأثيرا وهي وقام الباحث بتقديم نموذج يضم أربع عوامل اعتبرها
  .دفق المعلومات ت – 1
  . التدخل االجتماعي – 2
  . التحكم الواعي – 3
  .قبل النظام ت مدى – 4

لكترونية قد تكـون فعالـه      نه بالرغم من أن أنظمة الموارد البشرية اإل       وتوصلت الدراسة إلى أ   
ظـائف المنظمـات     و  بعض  تعطيل يلدى كل من المنظمة واألفراد إال أنها قد تكون السبب ف          

  .واألفراد ، مثل العالقات اإلنسانية  والخصوصية 
   :  بجملة من التوصيات أهمهاوأوصت الدراسة

  .عدة على زيادة الكفاءة صميم الجيد والمناسب للنظام للمساالت -1
 .لكترونية استخدام مزيج من األنظمة التقليدية واإل -2

 .تحد من حرية األفراد لكترونية التي تخفيض وسائل الرقابة واإلشراف اإل -3

 . كل سلوكيات الموظف والتي يمكن قياسها اتوسيع محددات األداء واحتوائه -4

 .التحكم الواعي من خالل سياسة معلومات عادلة  -5
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4- Ruel & others(2007) 
" The Contribution of e-HRM to HRM Effectiveness : Results from 
 a Quantitative Study in Dutch Ministry "   

ـ اإلتناولت هذه الدراسة قياس مدى مساهمة إدارة الموارد البشرية           فـي   e-HRM ةلكتروني
كفاءة إدارة الموارد البشرية ، من خالل دراسة كمية أجريت على وزارة الداخلية في هولندا               

  . أم الكانت عملية التحول مفيدة للوزارةوهل 
 مـرتبط بكفـاءة     e-HRM رة الموارد البشرية  أن التطبيق الفعلي إلدا   إلى  وتوصلت الدراسة   

  .إدارة الموارد البشرية 
لكترونية ن جودة تطبيقات الموارد البشرية اإل     أومن خالل تحليل االنحدار توصل الباحث إلى        

 األكثر أهميـة فـي كفـاءة تكنولوجيـا     يالتفسيرمن حيث المحتوى والمضمون هي العامل    
  .وإستراتيجية الموارد البشرية 

 الدراسة بإجراء المزيد من البحوث الكمية المتعلقة بقيـاس كفـاءة إدارة المـوارد               وأوصت
  .لكترونية ، وبإدخال المزيد من المتغيرات للنموذج الذي توصل إليه الباحث البشرية اإل

6- Olivas-Lujan & others (2007) 
"e-HRM in Mexico:Adapting Innovations for Global Competitiveness"   

لكترونيـة فـي    إدارة الموارد البـشرية اإل     تناولت هذه الدراسة التي أجريت في المكسيك دور       
  .تحقيق ميزة تنافسية عالمية للشركات المكسيكية ضمن قطاع الخدمات الصناعية 

 هذه الشركات حققت ميزة تنافـسية عالميـة مـن خـالل تطبيقهـا           ن أ وتوصلت الدراسة إلى  
  .لكتروني  اإللالستقطاب والتوظيف والتدريب

نه من أهم أسباب تحقيق تلك الميزة التنافسية هو دمج المفهـوم المحلـي        أكما أضافت الدراسة    
   .لكترونياًإلتكنولوجيا المعلومات مع تبني استراتيجيات إدارة الموارد البشرية 

رد ن سياسات العمل الديناميكية في المكسيك ساعدت على تطبيق استراتيجيات إدارة الموا           أكما  
لكترونية ، وذلك بسبب تبنيها سياسة الباب المفتوح ، مما شجع الكثير من الشركات              البشرية اإل 

الدولية وخاصة األمريكية والكندية على فتح أفرع لها في المكسيك ، وبالتـالي إجبـار مـالك     
ة كتوجـه عـالمي يحقـق ميـزة         لكترونيالشركات على التحول إلى إدارة الموارد البشرية اإل       

  .سيةتناف
وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات عن أثر العوامل المحلية والثقافية في تبني إدارة              

لكترونية في  لكترونية وبإجراء دراسات تقيس أداء إدارة الموارد البشرية اإل        الموارد البشرية اإل  
  .المكسيك والدول األخرى 
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7- Parry & others (2007) 

" HR and Technology : Impact and Advantages "   
       هذه الدراسة أجريت تحت إشراف المركز القانوني للمـستخدمين والتطـوير فـي بريطانيـا               
) CIPD  (        ضمن عدة دراسات وتقــارير تتعلـق بموضـوع إدارة المــوارد البـشرية ،
   .e-HRM  لكترونـياًإ

شرية وإدارة األفراد ، وحللـت      وركزت الدراسة على أثر التكنولوجيا على وظائف الموارد الب        
  . حاالت دراسية لمنظمات مختلفة في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات )10(

  : وكانت المحاور المركزية لهذه الدراسة حول أثر التكنولوجيا على الموارد البشرية من خالل 
  .كفاءة وظائف إدارة الموارد البشرية وعملياتها  -1
 .مشاركة الموظفين واالتصال  -2

 .ير األدوار والمهارات للموارد البشرية والمدراء يتغ -3

  : ما يليوتوصلت الدراسة إلى 
ثر واضح على كفاءة تنفيذ وظـائف       أ الموارد البشرية له     ناستخدام التكنولوجيا ضم   -1

  .إدارة الموارد البشرية 
 فـي المهـارات      إلى تغيير  لكترونياًإتحتاج عملية التحول إلى إدارة الموارد البشرية         -2

 . في اإلدارة والمدراء ن موظفي الموارد البشرية وتغييرلوبة مالمط

يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات لالستفادة من وظائف إدارة الموارد البشرية بشكل            -3
 المـوظفين يتناسب مع متطلبات المنظمات المختلفة فمنها من يركز علـى خـدمات           

 .  تقييم األداء الحوافز وأخري على ومنها من يركز علي نظامالذاتية ،

فـي المؤسـسات    % 85حصلت عملية الحضور واالنصراف على نسبة اسـتخدام        -4
 .الخاضعة للدراسة باعتمادها على التكنولوجيا 

  % .75التدريب والتطوير والحوافز بنسبة تساوت أنشطة  -5

 . % 57حصلت وظيفة إدارة التنوع على  -6

 . % 51ار والتعيين على يحصلت وظيفة االخت -7

  . %50طة الرواتب واألجور على أنشحصلت  -8

 . % 47عملية تقييم األداء حصلت على نسبة   -9

  . % 29أنشطة تخطيط الموارد البشرية حصلت على نسبة   -10       
   . %25بينما حصلت أنشطة إدارة المعرفة على  -11   
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قـل  أ االستراتيجي للموارد البشرية وعمليات االتصال على        طحصلت وظيفة التخطي   -12
  . %18نسبة وهي 

  : وأوصت الدراسة بما يلي 
تطبيق استخدام التكنولوجيا ضمن الموارد البشرية يجب أن يكون محور رئيـسي             -1

 ةثر بالغ على كفاءة عمليـات المـوارد البـشري         أفي المنظمة لما للتكنولوجيا من      
  .وسرعتها 

   .HRMISأهمية تطوير أنظمة معلومات الموارد البشرية  -2

الموظفين الجدية في تطوير األنظمـة وتـدريبهم علـى اسـتخدام          أهمية مشاركة    -3
 .األنظمة الجديدة ، حتى يتكون لديهم وعي يساعد على تقبلها 

8- Strohmeier(2007) 
" Research in e-HRM: Review and Implications "   

 حـول موضـوع إدارة المـوارد    ةاجعت هذه الدراسة مجموعة من الدراسات التجريبي     رحيث  
  . تصورات لبحوث مستقبلية  باإلضافة إلى وضع،e-HRM  لكترونياًإلبشرية ا

  : وتناولت الدراسة فحص وتحليل نتائج الدراسات السابقة من حيث 
   . التعريفات وإطار العمل -1
  . المفهوم النظري -2
    .  المنهجيات المستخدمة في الدراسات السابقة- 3
  .والنتائج  مستوى التحليل -4
 كـافي إلدراكـه كإبـداع       ت الدراسة إلى أن المعرفة في هذا الموضوع متوفرة بشكل         وتوصل

  . الداخلية والخارجية ةديد في مجال إدارة الموارد البشرية لمواجهة تغيرات البيئوابتكار وتج
  : توصلت الدراسة إلى ما يلي أيضا و

  .خمس الدراسات اعتمدت على أساس نظري   -1
 .ية المسح البحثي استخدمت ثلث الدراسات منهج -2

 .عدم تحديد مستويات التحليل بشكل واضح  -3

 .التركيز على مواضيع معينة بدال من مواضيع عامة  -4

 .في المنظمات  المستوي العام تركيز المحتوى للبحوث على -5

  : وأوصت الدراسة بما يلي 
ساسـي   تعزيز الدراسات النظرية والمعرفة بما يخص هذا المجال المهم ، ألنها مفتـاح أ     -1

  .تطور في هذا المجال  ألي



 20 
 

 الدراسات المستقبلية يجب أن تركز بشكل مضاعف علـى تحليـل المـستويات العامـة         -2
  .للمنظمة وبالتنسيق مع المستويات المالئمة من التكنولوجيا لتجنب أي تأثير سلبي 

  .  الهيكلية والنتائج ، تشجيع الدراسات التي تغطي بشكل أساسي المحتوى– 3
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   التعليق علي الدراسات السابقة5.7.1
  

 وقـد   أجنبيـة ،  ) 7(دراسات عربية و  ) 9(دراسة سابقة ، منها     ) 17(استعرض الباحث     
استفاد الباحث من تلـك  حيث  ،عرضت هذه الدراسات وفق ترتيب زمني من األقدم إلى األحدث     

ة ، بناء أداة الدراسة ، وفي تفسير النتائج التي          الدراسات في إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالي      
  : النتائج ، وفيما يلي أهم تلك توصل إليها الباحث من خالل دراسته الحالية

، وبوجود دراسـات     تميزت الدراسات األجنبية بتناولها لموضوع الدراسة بشكل مباشر         -1
  .مختلفة  محلية ودولية ، وبتناولها الموضوع من عدة محاور على مؤسسات كبرى

 بضرورة إجراء المزيد من البحوث حول هـذا         ةكان هناك إجماع من الدراسات األجنبي      -2
 .الموضوع والتركيز على أهميته للمنظمة بغرض تحقيق مزايا عديدة 

 قضية التدريب والتطوير ، حيث تعتبر من أهم مجـاالت     على ةركزت الدراسات األجنبي   -3
 . في العصر الحالي  ICTاستخدام وسائل 

 إلى ضرورة تغيير المهارات المطلوبة لمـديري ومـوظفي          ةتوصلت الدراسات األجنبي   -4
 .إدارة الموارد البشرية 

 نـابع  ICT إلى وجود اختالف في استخدام أدوات ووسـائل   ةتوصلت الدراسات األجنبي   -5
 .من اختالف متطلبات المنظمات 

اهـتم بأنظمـة    فمنها من   ،  جوانب مختلفة لها عالقة بالدراسة      تناولت الدراسات المحلية     -6
المعلومات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية ، وأخرى بالبنية التحتية لمراكز تكنولوجيـا           

 ونظم  في الجامعات الفلسطينية    إجراءات التوظيف  ،المعلومات في الجامعات الفلسطينية     
 .في وزارات السلطة الفلسطينية معلومات الموارد البشرية 

لية في وضع تصور لدى الباحث لتطور الجامعات في ما يخـص  ساهمت الدراسات المح   -7
 . في غزة ةدراسات عن الجامعات الفلسطيني) 4(ث توفرت يموضوع الدراسة ، ح

ساهمت الدراسات المحلية في توضيح جوانـب القـصور فـي التوجـه نحـو اإلدارة                 -8
امعـات  اإللكترونية بشكل عام سواء في وزارات الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية أو الج       

 .الفلسطينية 

الدراسات العربية كانت متنوعة المواضيع ، فبالرغم من عددها القليل ، إال أنها كانـت                -9
ذات فائدة كبيرة لموضوع الدراسة ، وتبرز مدى اهتمام الحكومـات العربيـة بمواكبـة          
التغيرات المتسارعة الناتجة عن الثورة التكنولوجية والتغيـرات االقتـصادية ، وكيفيـة            

 .جهة التحديات المعاصرة أمام الموارد البشرية العربية موا
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  الجزء الثاني

  
  اإلطار النظري للدراسة

  
  اإلدارة اإللكترونية: الفصل الثاني 
  إدارة الموارد البشرية إلكترونياً: الفصل الثالث 
  واقع إدارة الموارد البشرية إلكترونياً في الجامعات الفلسطينية: الفصل الرابع 
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   مقدمة1.2
  

 أخـذت    ، ورخص أسعارها  نظرا للتطور الكبير في كافة مجاالت تكنولوجيا المعلومات       
ـ      أالدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة تتسابق في استخدام         ال ـحدث االبتكـارات فـي المج

ثيرا فـي انجـاز أعمـال هـذه     أت كثرأ في جعلها  اإلنترنت وساعد أيضا ظهور شبكة       ، اإلداري
ن  أل ،  الحالية أن تعتمد اعتمادا كبيرا علـى تكنولوجيـا المعلومـات           اإلدارة مما حذا ب    ، الدوائر

استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة تساعدها على تبسيط اإلجراءات وتقليل استخدام الورق إلـى             
  . ل ما يمكنقأ

منها بعض الـدول العربيـة       و  العالم لذلك ظهر مفهوم شائع بكثرة هذه األيام في الكثير من دول          
اإلدارة لقـي الـضوء علـى مفهـوم         ن سوف   وفي هذا الفصل   ،   اإللكترونية اإلدارة يطلق عليه 
  . والنموذج الخاص بها اإللكترونية

 الحديثة في الـدوائر     اإلدارةتقف أمام تطبيق    ونظرا ألهمية التعرف على الفوائد والمعوقات التي        
يشير إليها بشكل مختصر مركزا على دورها في تبـسيط          سن هذا الفصل    إوالمؤسسات العربية ف  

  .المنظمة مهام هذه الدوائر والمؤسسات وانعكاس تطبيقاتها على 
حدث فـي   هي المدرسة األ( Digital or e-Management ) اإللكترونية الرقمية أو اإلدارةإن 

ـ          اإلنترنت التي تقوم على استخدام      اإلدارة           اإلدارةف  ـ وشـبكات األعمـال فـي انجـاز وظائ
اإلنتـاج ، التـسويق ،   ( ووظائف الـشركة  ،  ) لكترونياًإالرقابة ، التخطيط ، التنظيم ، القيادة   ( 

  . ) إللكترونياالمالية ، األفراد ، تطوير العمليات والمنتجات والخدمات بطريقة التشبيك 
 منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى نهاية القرن العشرين قد شـهدت انعطافـات               اإلدارةإذا كانت   

 أو على مستوى الممارسة     اإلدارة ومدارس   اإلداريوتحديات عميقة وواسعة على مستوى الفكر       
نـضوجا   استطاعت أن تمثلها وتتطور معها بطريقة حققـت معهـا             فإنها ة ، اإلداريوالتطبيقات  

  )121ص،2004نجم،(.ة وكفاءتها اإلداريمتصاعدا تجسد في زيادة فاعلية العملية 
  

 من حواسيب وشبكات     ICTوبشكل عام فإن اإلدارة اإللكترونية تشمل جميع استعماالت         
  .أجهزة إدخال المعلومات الالسلكية وغيرها لتخدم األمور اإلدارية اليومية ،  أجهزة الفاكس إلى

 ، اإلدارة اإللكترونية بكثير مفهوم الميكنة الخاصة بإدارات العمل داخـل المؤسـسة           تتعدي فكرة   
 مفهوم تكامل البيانات والمعلومات بين اإلدارات المختلفة والمتعددة واستخدام تلـك البيانـات             إلى

والمعلومات في توجيه سياسة وإجراءات عمل المؤسسة نحو تحقيق أهـدافها وتـوفير المرونـة        
  )410،ص2006الهوش،.(ستجابة للمتغيرات المتالحقة سواء الداخلية أو الخارجية الالزمة لال
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  اإللكترونية اإلدارة مفهوم 2.2
  

مـن المـصطلحات العلميـة       e-Management اإللكترونيـة  اإلدارةيعتبر مصطلح 
المستحدثة تماما في مجال العلوم العصرية والتي أشار إلى بعض موضوعاتها القليل جـدا مـن                

  .بحوث والدراسات والكتابات العلمية السابقة ال
  منهج حديث موجه إلى المنتجات من السلع والخـدمات وسـرعة األداء ، ويعتمـد علـى                 وهي

لبحث واسترجاع المعلومات بغية دعم واتخاذ القرارات الفردية        استخدام شبكة متقدمة لالتصاالت     
  )25،ص2007عامر،.(والتنظيمية 

 استخدام المعرفة والمعلومات ونظم البرامج المتطورة واالتـصاالت         وهي مدخل جديد يقوم على    
للقيام بالوظائف اإلدارية وانجاز األعمال التنفيذية ، واعتماد اإلنترنت والشبكات األخـرى فـي              

 تبادل المعلومات بين العاملين في المنظمة       سلع بصورة إلكترونية باإلضافة إلى    تقديم الخدمات وال  
  .  اتخاذ القرارات ورفع كفاءة األداء وفعاليتهرجية بما يساعد علىن األطراف الخاوبي

، ولكنها فـي المحـصلة       ولهذا المفهوم عدة تعريفات ، قد تتشابه أو تختلف في بعض الجوانب           
  .تتحدث عن مجال واحد ، أال وهو اإلدارة اإللكترونية 

   
  اإللكترونية اإلدارة تعريف 1.2.2

  
  :ارة اإللكترونية ما يلي من التعريفات الشائعة لإلد

 على أنها االستغناء عن المعامالت الورقية وإحـالل         اإللكترونية دارةإللع  ئالمفهوم الشا  -1
 عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات وتحويل الخدمات         اإللكترونيالمكتب  

ـ العامة إلى إجـراءات مكتبيـة        ـ  ث           ا حـسب خطـوات متسلـسلة منفـذة         هـم معالجت
 )32،ص2008السالمي،.( اـمسبق

لكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات االتصاالت      إ منظومة   بأنها اإللكترونية اإلدارةتعرف   -2
 اليدوي إلى أعمال تنفذ بواسـطة التقنيـات الرقميـة     اإلداريوالمعلومات لتحويل العمل    

  )28،ص2007عامر،.( الحديثة
ـ رائيا بأنها العمليـة   إج ا تعريف اإللكترونية اإلدارةيمكن تعريف    -3 ة القائمـة علـى   اإلداري

توجيـه والرقابـة علـى      التخطيط و النترنت وشبكات األعمال في     اإلمكانات المتميزة لإل  
جـل تحقيـق أهـداف      أالموارد والقدرات الجوهرية للشركة واآلخرين بدون حدود من         

 ) 127ص،2004نجم،( .الشركة
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 بكل ما   اإللكترونيةخدام الوسائل والتقنيات     في معناها الحديث هي است     اإللكترونية اإلدارة -4
المعنـى  ويطال هذا    ،   اإلعالن  أو التجارة أو   اإلجراءات أوتقتضيه الممارسة أو التنظيم     

 ) 10ص،2004،والعلوش،الطعامنة(.حتى األمور غير اإلدارية 

اإلدارة اإللكترونية هي وظيفة انجاز األعمال باستخدام الـنظم والوسـائل اإللكترونيـة              -5
 )22،ص2005ياسين،.(بحيث تشمل األعمال اإللكترونية والحكومة اإللكترونية 

اإلدارة اإللكترونية تشمل جميع استعماالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بـصورة            -6
 )410،ص2006الهوش،.( تحقق تكامل الرؤية ومن ثم أداء األعمال

  
  اإلدارة اإللكترونية مفهومتحليل  2.2.2

  
نـه يمكـن تعريـف    إ السابقة ، ف والتعريفاترة المتأنية والمتعمقة للمفاهيم  من خالل النظ  

نه يمكن تقسيم هذا المـصطلح إلـى مقطعـين          أ من وجهة نظر شاملة ترى       اإللكترونية اإلدارة
  : )28،ص2007عامر،(يين سأسا
وهو يعبر عن نشاط انجاز األعمال والمعامالت من خالل جهـود اآلخـرين              " اإلدارة" حدهما  أ

  .لتحقيق األهداف المرجوة 
بأنه نوع من التوصـيف كمجـال ألداء النـشاط فـي      " اإللكترونية" بينما يقصد بالمقطع الثاني     

 اإللكترونيـة المقطع األول ، حيث يتم أداء هذا النشاط من خالل استخدام الوسـائل والوسـائط                
   .المختلفة 
قع علي شبكة الويب أنها تدير أعمالها        أن يكون للمنظمة مو     جدير بالذكر أنه ليس معنى     ومما هو 
، وإنما يتطلب األمر أن تعيد المنظمة التفكير في أسلوب أداء أعمالها ، كما يجـب أن                  إلكترونياً

يكون لديها الرغبة واالستعداد الكاملين للسماح باستخدام التقنيات اإللكترونيـة المـستحدثة فـي              
              .  أعمال الكترونية للمنظمة وتحويلها إلىل التقليديةتحسين وتطوير وتحديث جميع األعما

 بدو للبعض وكأنها  تقد  اإللكترونية التي    تطور اإلدارة ) 126-125،ص ص 2005نجم،(ويوضح  
 التجاري ولألغراض العامة في منتـصف التـسعينات   حيث بدأ استخدامها جاءت مع اإلنترنت ، 

  .مية يدبعد أن استخدمت لفترة طويلة ألغراض عسكرية أكا
 قد وجدت منذ أكثر من عقدين من الزمن في اآلالت ( Office Automation ) فأتمتة المكتب 

   بالحاسـوب  ن الرقابة الرقمية  أ كما   .) كالهاتف و الفاكس والحفظ اآللي والميكروفيلم وغيرها        ( 
) CNC ( ،  التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب( CAD/ CAM ) ،    التـصنيع المتكامـل
المستودع المؤتمت وتطبيقات الذكاء الصناعي في اإلنتاج والخـدمات ،   ،  CIM )(لحاسوب با
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ـ       اإلدارةكلها نماذج إلحالل اآللة واألنظمة اآللية والحاسوبية في          شطة  محل العـاملين فـي األن
   .  برمجة مسبقةلية استنادا إلى في التوجيهات والتعليمات اآلالتشغيلية وكذلك محل المدراء

أتمتـة   ( اإللكترونيـة  اإلدارةأن بدايات   في نفس السياق ،    )32،ص2008السالمي،(يضيف  كما  
 مصطلح معـالج الكلمـات علـى        IBM عندما ابتكرت شركة     1960بدأت منذ سنة    ) المكاتب  

 في المكاتب   اإلدارةوكان سبب إطالق هذا المصطلح هو لفت نظر         ،  فعاليات طابعتها الكهربائية    
  . تبعات عند ربطها مع الحاسوب واستخدام معالج الكلماإلى إنتاج هذه الطا

ـ الجديـد  ، ولكي نوضح معني المفهـوم   اإلنترنتكل هذا حدث في العقود السابقة على     دارةإلل
  )126،ص2005نجم،.(اإللكترونية ، علينا أن نميز بين إدارة األشياء وإدارة الرقميات 

ي أ ( Digitals ) الرقميـات  إدارة ، وهي أيضا  من خالل الشبكةاإلدارة الرقمية هي اإلدارةإن 
  . األشياء إدارةبدال من ) 0-1( المكونة من ثنائيات اإللكترونيةالومضات إدارة 

 موارد مادية تخفى    إدارة األشياء كانت    إدارةن  أ حيث ،يمكن إغفاله    وبين االثنين فارق نوعي ال    
مـال  ال باإلمكـان الحـديث عـن رأس         يتعلق بالمعلومات إلى الحد الذي لم يكـن        خلفها كل ما  
  .  )إال في أضيق الحدود كما في شهرة المحل(  الفكري – االجتماعي -يالمعلومات

 وشـبكات   اإلنترنـت  موارد معلوماتية تعتمد على      إدارة هي   اإللكترونية اإلدارة ذلك ، في مقابل   
 بها إلى الحد الذي      األشياء وما يرتبط   ظهار وقت مضى إلى تجريد وإ     أياألعمال تميل أكثر من     

 الفكري هو العامل األكثر فاعلية في تحقيق أهـدافها  – المعرفي   –لمعلوماتي  اأصبح رأس المال    
  . يوضح هذا الفرق  (1.2 ) والشكل رقم ،واألكثر كفاية في استخدام مواردها 

  (1.2 )شكل 
   ونطاق المعلومات المتزايداإللكترونية اإلدارة

 
  

 
  
  
  
  
  

،  ، الـسعودية    ، دار المريخ للنشر، الريـاض      اإلدارة اإللكترونية ،   جم عبود ن ، نجم: المصدر
   .126ص  ، 2004

  
 

 نطاق األشياء  التقليديةاإلدارة

  المستقبل  الماضي

  نطاق المعلومات

 اإللكترونية اإلدارة

  اإللكترونية اإلدارةالتطور نحو 
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  اإللكترونية والحكومة اإللكترونية اإلدارة واإللكترونيةالتفريق بين األعمال   3.2.2
    

رة مترادفة مع مصطلحات بصو  e-Managementيطرح مصطلح اإلدارة اإللكترونية 
  ، e-Commerceالتجـارة اإللكترونيـة     ، e-Business اإللكترونيـة   مثل األعمـال أخرى

وغيرها من المفاهيم التي تربط بين األنشطة واسـتخدام       e-Governmentالحكومة اإللكترونية   
  .  ICTوسائل

وإذا كان من الصعوبة مقارنة مفهوم اإلدارة اإللكترونية مع مجاالت وأنشطة مثـل المـصارف               
  ، e-Mailوالبريد اإللكتروني e-Marketing التسويق اإللكتروني  ،  e-Bankingاإللكترونية 

،  e-Managementاإلدارة اإللكترونية    (فإنه من الضروري مقارنة المفاهيم التالية مع بعضها         
الحكومـة    ، e-Commerceالتجـارة اإللكترونيـة     ، e-Businessاألعمـال اإللكترونيـة   

    . لتوضيح الفرق بين كل منهم مع إظهار الروابط بينهم  )e-Governmentاإللكترونية 
 هذا المصطلح أول مرة في      IBMاستخدمت شركة   :  e-Businessاألعمال اإللكترونية    -1

 ، وذلك في إطار سعيها المكثف لتمييز أنشطة األعمـال اإللكترونيـة عـن              1997سنة  
 .أنشطة التجارة اإللكترونية 

مل ومرن لتوزيع قيمة األعمال المميزة من خالل ربط         وعرفتها الشركة بأنها مدخل متكا    
النظم بالعمليات التي تنفذ من خالل أنشطة األعمال الجوهرية بطريقة مرنـة ومبـسطة              

  )20،ص2005ياسين،.(نولوجيا اإلنترنت وباستخدام تك
 بأنها توليفة شبكية الكترونيـة مـن البنـى        ) 19ص،2002،والعالق،يالتكريت(وعرفها  

 ، تقنيـات    اإلنترنـت ولوجيا المعلومات ، التطبيقات البرمجية ، تكنولوجيـا         التحتية لتكن 
تبادل المعلومات وتنفيذ األنشطة والعمليـات وصـنع وتطبيـق           الويب وغيرها بما يتيح   

  . كفؤ وفعال استراتيجيات األعمال بشكل
   أنها استخدام  تعرف الحكومة اإللكترونية على   :  e-Governmentالحكومة اإللكترونية    -2

 لتحسين عمليات الحكومة ، وتشمل إعادة هندسـة الخـدمات باسـتخدام             ICTتطبيقات  
وتعتبـر   ،   التكنولوجيا عبر اإلنترنت ، تسويق خدمات التجارة واألعمـال اإللكترونيـة          

الحوكمة عماد الحكومة حيث يتم تنظيم المجتمـع وتحويـل الخـدمات الورقيـة إلـي                
 )32،ص2008النجار،.(ة ـلكترونيإ

بأنها وسيلة من الوسائل التـي تـستخدمها الحكومـة          ) 87،ص2008السالمي، (وعرفها
الحقيقية بمعناها القانوني واإلداري لتوصيل المعلومـات والخـدمات وتـسويق الـسلع             

 .للمستفيدين منها عبر شبكة اإلنترنت وأجهزة الحاسوب 



 29 
 

 ارة مبنية على  تعرف التجارة اإللكترونية بأنها تج     : e-Commerceالتجارة اإللكترونية    -3
     لتمكين عمليات التبادل بمـا فـي ذلـك       ،  لكترونية وباألخص اإلنترنت    إاستخدام وسائل   

       بيع وشراء المنتجات والخدمات ، وتعمـل علـي خلـق عالقـة قويـة بـين الزبـون          
ــذه    ــدون ه ــستحيلة ب ــة م ــذه العالق ــوم ه ــاد تك ــشركات ، تك ــستهلك وال                        والم

 )Haag&others,2002,p10.( ولوجياالتكن

بأنها وسيلة توصيل المعلومات والخدمات وتسويق      ) 87،ص2008السالمي،(كما يعرفها   
.                                                                                       المنتجات للمستفيدين في المبادالت التجارية في القطاع الخاص 

من التعريفات السابقة التي ذكرناهـا لـإلدارة        :  e-Managementارة اإللكترونية   اإلد -4
اإللكترونية نختار التعريف األعم واألشمل بحيث يغطي جميع المجاالت وهـو تعريـف           

حيث عرفها بأنها وظيفـة انجـاز األعمـال باسـتخدام الـنظم             ) 22،ص2005ياسين،(
 .لكترونية والحكومة اإللكترونية والوسائل اإللكترونية بحيث تشمل األعمال اإل

، األعمـال اإللكترونيـة    e-Managementمما سبق من تعريفات مختلفة لإلدارة اإللكترونية 
e-Business،   التجارة اإللكترونيةe-Commerce والحكومة اإللكترونية  e-Government ،
  : نستنتج ما يلي

 المـشروعات أو     إلكترونياً على مستوى    األعمال مفهوم األعمال اإللكترونية يعني إدارة     -1
التجـارة اإللكترونيـة واألعمـال    : المنظمات الخاصة ، وهو ينقسم إلـي فئتـين همـا      

  .اإللكترونية الغير تجارية مثل التوريد والتجهيز والتسويق 
 الحكومة اإللكترونية تعني بالوظائف العامة أو الخدمات الحكومية التي يجري تنفيـذها             -2

 .  الجمهور العام بهدف تقديم الخدمة الحكوميةلكترونية إلىسائل اإلبالو

 تكـون عالقـة    ي، وبالتـال   التجارة اإللكترونية هي بعد من أبعاد األعمال اإللكترونيـة         -3
 .األعمال اإللكترونية بالتجارة اإللكترونية هي عالقة الكل بالجزء 

 عبـر   لكترونيـاً إفيـذها   اإلدارة اإللكترونية هي منظومة األعمال واألنشطة التي يتم تن         -4
 . الشبكات

اإلدارة اإللكترونية تتكون من بعدين رئيسيين همـا األعمـال اإللكترونيـة والحكومـة               -5
 .اإللكترونية 

 ، ومـن ضـمنها    ICTالقاسم المشترك بين المفاهيم السابقة هـو اسـتخدامها لوسـائل    -6
، وبـدون    ألول لهـا  اإلنترنت واإلنترانت واإلكسترانت ، باعتبارها الخيار التكنولوجي ا       

 .هذه الوسائل والشبكات يصبح من غير الممكن تطبيق بيئة معلوماتية تفاعلية وواقعية 
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طبيعة العالقة بين اإلدارة اإللكترونية وبين المصطلحات اإللكترونية        ) 2.2(يوضح الشكل التالي    
  .السابقة ، وأبعاد كل منها 

  
  )2.2( شكل

   األخرىاإللكترونية وبين المصطلحات اإللكترونية اإلدارةالعالقة بين 
  

 

 
  

 ، الطبعـة    مجموعة النيل العربيـة     ، اإللكترونيةالحكومة   ، أبو بكر محمود   ، الهوش: المصدر
   .411ص ، 2006 ، مصر القاهرة،  ،األولى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإللكترونية اإلدارة
e-Management 

  اإللكترونيةال األعم
e-Business 

  الحكومة اإللكترونية
e-Government 

  التجارة اإللكترونية
e-Commerce 

 تجاريةالاألعمال غير 
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  اإللكترونية اإلدارة أسباب التحول إلي 3.2
  

 اتسـب ا ليس فقـط أساسـها الح      اإللكترونيةرات التقليدية إلى اإلدارات     التحول من اإلدا  
م كونها عناصـر أساسـية      غ وشبكات االتصاالت وغيرها من الجوانب الفنية ر       اإلنترنتوشبكة  

 ولكنها في الدرجة األولى قضية إدارية تعتمـد علـى فكـر إداري           ، اإللكترونية دارةومهمة لإل 
تهدف التطوير وتسانده وتدعمـه بكـل قـوة لغـرض تحقـق      متطور وقيادات إدارية واعية تس   

ن وتحقيق رغباتهم مع االلتزام بأعلى مستويات الجـودة      يتها الرئيسية وهي خدمة المستفيدي    مسئول
   .  في العملواإلتقان

قنيـات تتطلـب خبـرات      ن هذا التحول ليس عملية سهلة بل شاقة تعتمد أسـاليب علميـة وت             إ
ـ تا في اإلعداد والتخطيط ينبغي أن تتيحه القيـادات           وتستغرق وق  ، وتخصصات رائدة  ة اإلداري

موضـعية  العليا بصبر وتوفر للقائمين عليها اإلمكانيات المادية والمالية الالزمة وفق المقومات ال           
  )59،ص2008السالمي،.( المقررة في تلك المشروعات

م خدماتها للراغبين فيهـا     من الرغبة في بناء أداة إدارية مرنة ورشيقة تقد         تنطلق عملية التحول  
  . هؤالء المستفيدينفي الوقت والمكان ووفق المواصفات التي يرغبها 

  : األسباب التالية لهذا التحول) 57،ص2008النجار،(ويورد 
 :تطور المنظمات خالل القرن العشرين بشكل متجدد شمل  -1

  الهياكل التنظيمية الوظائفية  - أ
 الهياكل التنظيمية البيروقراطية -  ب

 ل التنظيمية بالمصفوفاتالهياك -  ت

  الهياكل التنظيمية المنظومية -  ث
 :  تطبيقكترونية وتكنولوجيا المعلومات إلى االهتمام بتطبيقات الحاسبات اإللأدى -2

  قواعد البيانات  - أ
 نظم معلومات القرارات -  ب

 النظم الخبيرة -  ت

  الذكاء االصطناعي -  ث
، زاد االهتمام بتحويـل       في المنظمات وبعد تطبيقات اإلنترنت     ICTونظرا للتوسع في تطبيقات     
  .لكترونية إ جميع األعمال الورقية إلى

  :  األسباب التالية) 46،ص2007عامر،(ويضيف 
  . األعمالإدارةالتطور السريع في أساليب وتقنيات  -1

 .ازدياد المنافسة بين المؤسسات وضرورة وجود آليات للتميز داخل كل مؤسسة  -2
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  . نطاق العملاالتصال المستمر بين العاملين على اتساع -3

 . تحسين الخدمات المستمرة -4

 . تحسين مشاركة الموظفين -5

 . إعادة تعريف البيئة االجتماعية -6

 .  معينةضبط األداء وفق مواصفات -7

   : اإلدارة اإللكترونيةالتالية التي تدعو للتحول إلىسباب األ) 61، ص2008،السالمي(ويضيف 
   .تحسين مستوى الخدمة -1
 عامال مهما في تحـسين      لكترونياًإ يمثل التحول إلى التعامل      حيث ،ترشيد استخدام الموارد     -2

مستوى الخدمة للمواطنين وترشيد استخدام الموارد وضبط األداء وفق المواصـفات الفنيـة             
  . ة المعتمدةاإلداريوالقانونية والنظم 

   :أسبابا إضافية لهذا التحول فرضتها عوامل عديدة نذكر منها) 28،ص2005ياسين،(كما أورد 
  .  اقتصاد المعرفةي إلىانبثاق ثورة المعلومات والمعرفة والتحول العالم -1
 . العولمة بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية -2
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  اإللكترونية  وأهمية اإلدارةأهداف 4.2
   اإللكترونية اإلدارة أهداف 1.4.2

  
عديدة جدا ، وكلها تنصب في زيادة كفاءة وفعالية المنظمة          إن أهداف اإلدارة اإللكترونية     

من جهة ، وتخفيض التكاليف من جهة أخري ، وسنستعرض األهداف بشكل مجمل كما ذكرهـا            
  ) :34-33،ص ص2007عامر،(

 بشكل عام باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة من حلول وأنظمة والتي من            اإلدارةتطوير   -1
 جديـد مـن   وبالتالي رفع كفاءة وإنتاجية الموظف وخلق جيل،  إلداريانها تطوير العمل   أش

  .مل مع التقنيات الكوادر القادرة على التعا
  .محاربة البيروقراطية والقضاء على تعقيدات العمل اليومية  -2
ـ           -3 بين ورفـع   توفير المعلومات والبيانات ألصحاب القرار بالسرعة وفي الوقـت المناس

  . ابيةمستوى العملية الرق
تحسين االنتعاش االقتصادي وجذب االستثمار من خالل اآلليات المتطورة المتوفرة فـي        -4

  .المؤسسات ذات العالقة 
تقليل تكاليف التشغيل من خالل خفض كميات الملفـات والخـزائن لحفظهـا وكميـات             -5

  .األوراق المستخدمة واالنجاز السريع للمعاملة 
نه تقديم خدمات   أمن ش والذي  ين إدارات المؤسسة الواحدة     كبر ب أتواصل أفضل وارتباط     -6

    .لـأفض
  . ومتابعة المقار المختلفة بالمؤسسة وكأنها وحدة مركزية  إدارة-7
  . أكبر في مراقبتهاإعطاء دعم وتركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها  -8
  .تجميع البيانات من مصدرها األصلي بصورة موحدة  -9

  .قليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها  ت-10
  . المختلفة اإلدارة في متابعة عمليات صرفتقليل أوجه ال -11
  .توظيف تكنولوجيا المعلومات  -12
  . توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية  -13
  )418،ص2006الهوش،.( التعلم المستمر وبناء المعرفة -14
 . زيادة التـرابط بـين العـاملين واإلدارة العليـا ومتابعـة وإدارة كافـة المـوارد                   -15

  )418،ص2006الهوش،(
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   اإللكترونية اإلدارة أهمية 2.4.2 
  

 مواكبة التطور النوعي والكمي الهائـل       إلدارة اإللكترونية في قدرتها على     أهمية ا  تتجلى  
وهي تمثل استجابة   ،   ICTرافقها من انبثاق ثورة     في مجال تطبيق تقنيات ونظم المعلومات وما ي       

الفضاء الرقمـي ، اقتـصاديات    قوية لتحديات عالم القرن الواحد والعشرين التي تشمل العولمة ،   
  )27،ص2005ياسين،.(وثورة اإلنترنت  المعلومات والمعرفة

ـ ة لم يأتي من فراغ بلاإلداريتقنيات المعلومات ب المتزايدن اهتمام العالم  إ ـ سبب  ب د فوائـد  ووج
 في مؤسساتها ومن أهـم هـذه        اإللكترونية اإلدارة الدول تتسابق في تطبيق      ولذلك بدأت   ، كبيرة

   : )38-37،ص ص2008السالمي،(الفوائد هي
ينعكس ايجابيا على مستوى الخـدمات التـي        هذا  تبسيط اإلجراءات داخل المؤسسات و     -1

   .كثر جودة كما تكون الخدمات المقدمة أ، ين  المواطنتقدم إلى
 .ة المختلفة اإلدارياختصار وقت تنفيذ انجاز المعامالت  -2

 . في العمليات المختلفة داخل المؤسسة ية الدقة والموضوع -3

 تسهيل إجراء االتصال بين دوائر المؤسسة المختلفة وكذلك مع المؤسـسات األخـرى              -4
 .داخل وخارج بلد المؤسسة 

استخدام األوراق بشكل ملحوظ    من  قلل  يح س  بشكل صحي  اإللكترونية اإلدارةإن استخدام    -5
 .مما يؤثر ايجابيا على عمل المؤسسة 

غلب المؤسسات في عملية الحفظ     أتقليل استخدام الورق سوف يعالج مشكلة تعاني منها          -6
ن حيث يتم االستفادة منها فـي أمـور   يخزتماكن لتوثيق مما يؤدي إلى عدم الحاجة أل وا

 .أخرى 

 تؤدي إلى تحويل األيدي العاملة الزائدة عن الحاجة إلى أيدي           اإلدارة اإللكترونية سوف   -7
عن طريق إعادة التأهيل لغرض مواكبـة      ،  عاملة لها دور أساسي في تنفيذ هذه اإلدارة         

التطورات الجديدة التي طرأت على المؤسسة واالستغناء عن الموظفين الغيـر أكفـاء             
 .والغير قادرين على التكيف مع الوضع الجديد 

  : من أهمها اإللكترونية  أهمية اإلدارةالمزيد من الدالئل على) 35،ص2007،عامر(ف ويضي
تحسين فاعلية األداء واتخاذ القرار من خالل إتاحة المعلومات والبيانات لمن أراداهـا ،               -1

تسهيل الحصول عليها من خالل تواجدها على الشبكة الداخلية وإمكانية الحصول عليهـا    
  .سائل البحث اآللي المتوفرة بأقل مجهود من خالل و
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 الدخول إلى الشبكة الداخلية من أي مكان قد         ة سهول من حيث المرونة في عمل الموظف      -2
أصـبح المكتـب     حيـث    لقيام بالعمل في الوقت والمكان الذي يرغب فيه ،        ليتواجد فيه   

 .  ليس له حدوداإللكترونية اإلدارةباستخدام تطبيقات 

 بين اإلدارات المتباعـدة  ( Video Conferencing ) سهولة عقد االجتماعات عن بعد -3
 .جغرافيا 

  . ة للموظفين والزبائن والمراجعيناإلداري وصول التعليمات والمعامالت سهولة وسرعة -4

سهولة إنهاء معامالت المراجعين من خالل جهة واحدة تقوم بهذه المهمة باإلنابـة عـن        -5
 . )المحطة الواحدة ( الدوائر األخرى 

خزين وحفظ البيانات والمعلومات وحمايتها من الكوارث والعوامل الطبيعية من          سهولة ت  -6
خالل االحتفاظ بالنسخ االحتياطي في أماكن خارج حدود المؤسسة وهو ما يعرف بنظام             

 . ثالتحوط من الكوار

 لهذه المنظمات ، والتي تتمثل بـصفة أساسـية   اإلدارةالفرص والمزايا التي توفرها تلك    -7
   :ليفيما ي
  .انخفاض تكاليف اإلنتاج وزيادة ربحية المنظمة   - أ
 .اتساع نطاق األسواق التي تتعامل فيها المنظمة   -  ب

 . نتوجيه اإلنتاج وفقا الحتياجات ورغبات العمالء والمستهلكي  -  ت

 .تحسين جودة المنتجات وزيادة درجه تنافسية المنظمة   -  ث

 .تالفي مخاطر التعامل الورقي   - ج

 تسعى إلى إجـراء تحـسينات فعالـة فـي المنظمـات             لكترونيةاإل اإلدارةن  إوفي ضوء ذلك ف   
الذي يترتب عليه تحقيق ثالث مزايا أساسية لها تتمثل في تحسين الخـدمات              المعاصرة ، األمر  

تحسين العالقات مع الموردين ومجتمع التمويل وزيادة العائد على اسـتثمارات  ، المقدمة للعمالء   
  .أصحاب األسهم والمالك 

 بدرجات متفاوتة على أداء المنظمات وذلك من خالل التأثير علـى            اإللكترونية دارةاإلكما تؤثر   
األنشطة التي تمارسها تلك المنظمات كوظـائف وأنـشطة تطـوير المنتجـات ،     وكل الوظائف   

  . التمويل  وغيرها من العمليات ، التسويق ،خدمات الصيانة 
ى تحسين جودة أداء العمل بالمنظمـات عـن          عل اإللكترونية اإلدارة تعمل   ،  ذلك  باإلضافة إلى 

  .لكترونية جديدة تتسم بالكفاءة والفاعلية والسرعة إطريق استخدام أساليب 
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  اإللكترونية اإلدارةوعناصر  الفنية متطلباتال 5.2
  اإللكترونية دارةإلل  الفنيةمتطلباتال 1.5.2

  
هـي صـنيعة      مترابطـة ،   تتكون اإلدارة اإللكترونية من ناحية فنية من أربعة عناصر        

  )24،ص2005ياسين،:(االمتزاج الخصب لتلك العناصر ، وهذه العناصر هي 
   . Hardwareعتاد الحاسوب  -1
  .Softwareالبرمجيات  -2

  . Communication Networkشبكة االتصال  -3

 من خبراء ومختصين الذين يمثلون البنيـة  Knowledge Workers صناع المعرفة   -4
 .ة لمنظومة اإلدارة اإللكترونية اإلنسانية والوظيفي

إلدارة اإللكترونية ، ومحورها اإلنساني الذي بدونـه        المكونات األساسية ل  ) 3.2(ويوضح الشكل   
  . ال قيمة لتلك المنظومة

  )3.2(شكل 
  اإللكترونية عناصر اإلدارة

  
 

،  ، معهد اإلدارة العامـة     تطبيقاتها العربية اإلدارة اإللكترونية وآفاق     ، ، سعد  ياسين: المصدر
   .24ص  ، 2005 ، السعودية

ذكر أنواعها ومصادرها وما يجب أن      متطلبات اإلدارة اإللكترونية ،     ل وفيما يلي من فقرات شرح    
  . لتفعيل اإلدارة اإللكترونية يكون متوفرا كحد أدنى

برامج 
 الحاسوب

  شبكة
  االتصال

 عتاد الحاسوب

 صناع 
 المعرفة
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  عتاد الحاسوب : أوالً
ونظرا لتطور بـرامج     سوب والخادمات وملحقاتها ،   المقصود بعتاد الحاسوب أجهزة الحا    

ت ، فمن األفضل للمنظمـة      الحاسوب والزيادة المستمرة في عدد مستخدمي األجهزة في المنظما        
  :  امتالك أحدث ما توصل إليه صانعو العتاد في العالم حتى تحقق ميزتين أساسيتينالسعي إلى

    .توفير تكاليف التطوير المستمرة وتكاليف الصيانة -1
 .مالئمة العتاد للتطورات البرمجية وبرمجيات نظم المعلومات  -2

 حاجـة المنظمـة للعتـاد     مدىا فهذا اجتهاد يرجع في األساس إلى أما من حيث األنواع وأفضله    
  .والتطبيقات المستخدمة فيها 

 ، الكـاميرات  الطابعـات ، ك كمالية ،  وأخرىةبطبيعة الحال يرافق األجهزة معدات كثيرة أساسي    
  .وسائط التخزين وغيرها ، عارض المعلومات ، الماسحات الضوئية  أجهزة الصوت ،

  البرمجيات : ثانياً
 أنظمة برمجية ، سوف نتطرق إليها في جزء آخـر مـن             تحتاج اإلدارة اإللكترونية إلى   

  . البرمجيات وسنستعرض فيما يلي مصادر الحصول علىالدراسة ، 
ة جزئية قديمة أو حديثة ، وفي الغالب سنفترض أنه يوجـد            قد يتوفر لدي المنظمة أنظمة برمجي     

لدي المنظمة أنظمة برمجية ، حيث أن األنظمة البرمجية لوظائف المنظمة المختلفة مثل أنظمـة               
HRMIS ،     األجور وغيرها موجودة في المنظمات منذ زمن بعيد ، فلـذلك     ،  المخزون ، المالية

  : )263،ص2006وماركهام،هوبكنز،(ستكون المنظمة أمام الخيارات التالية 
 .تطوير المنظومة الحالية  -1

  .البدء في إنشاء منظومة برمجية جديدة يقوم بتصميمها موظفو المنظمة  -2
 .  شراء المنظومة من موردين محليين أو عالميين -3

 .تأجير المنظومة في حال عدم تمكن المؤسسة من الشراء  -4

جاهزة كاملة تحتوي أنظمة شاملة للمنظمة بهـدف        وفي الغالب تقوم المنظمة إما بشراء منظومة        
التحول لإلدارة اإللكترونية ، أو تقوم ببرمجة تلك المنظومة في حال توفر صناع المعرفة لديها ،                

، حيث يتوفر لديها طاقم معرفة في مراكـز تكنولوجيـا    مثلما تفعل الجامعات التي تحت الدراسة   
 اإلدارة اإللكترونيـة    وبية متكاملة بهدف التحول إلى     حاس المعلومات يقوم بتطوير وتجهيز أنظمة    

  .الكاملة 
  شبكات االتصال: ثالثاً

لعل هذا العنصر يعتبر هو األهم من الناحية الفنية ، فبدونه ال وجود لإلدارة اإللكترونية               
  . لذلك سنتناوله بتفصيل أكثر من باقي العناصر ، لكتروني موجود حالياإأو ألي مفهوم 
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ب هي مجموعة من الحاسبات تنظم معا وترتبط بخطوط اتـصال بحيـث يمكـن               يسواشبكة الح 
تتكـون شـبكة    ، و لمستخدميها المشاركة في الموارد المتاحة ونقل وتبادل المعلومات فيما بينهم           

  : الحواسيب من األجزاء التالية
وهو عبارة عن جهاز حاسوب ذو مواصفات : )Main Server ( جهاز الخادم الرئيسي  -1

ـ و يقوم بالتحكم في أنظمة برمجيـة وقواعـد البيانـات ،           ة ، عالي ربط المـستخدمين   ي
 .)  Application Server  (بالتطبيقات المختلفـة ويطلـق عليـه خـادم التطبيقـات     

Laudon&Laudon,2006,p191)( 

، فهو عبارة عن برنـامج   ) Web Server  (أما النوع اآلخر يطلق عليه خادم الويب
ربـط  و، تحديد مكانها لدي طلبهـا مـن المـستخدم            مواقع الويب يقوم بتخزين وحفظ    

المستخدمين مع قواعد البيانات والتطبيقات عن طريق اإلنترنت مـن خـالل واجهـات             
  )Laudon&Laudon,2006,p248.(  )4.2(االستخدام ، كما هو موضح في الشكل

  )4.2(شكل 
  اإلنترنتالزبون المعتمدة علي / مكونات شبكة الخادم 

 
 C. Kenneth Laudon ,Jane P.Laudon ,Management Information:المصدر

Systems ,Prentice Hall ,New Jersey ,USA,9th ,2006 ,p191 .  
ھي نوع من أنواع الحاس بات الشخ صیة الت ي     :) Work Station( محطات العمل  -2

  )24،ص2005السالمي،.( اـ علیھىبكة لتستفید من الخدمات التي تؤدتلحق بالش

 البیانات
  المبیعات

  اإلنتاج
  المحاسبة

 ....الموارد البشریة 

 بخادم الوی خادم التطبیقات

 اإلنترنت
 المستخدم
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 ) Printers( مثــل الطابعــات :  )Peripherals Equipment( األجهــزة الملحقــة  -3
 الموصولة ، وتعمـل     األجهزةويستطيع المستخدم استخدام هذه     ) Plotters( والراسمات  

 )24،ص2005السالمي،.(ضمن الشبكة 

نات التي تقـوم بتوصـيل   وهي المكو : ( Cable & Cards )وحدات الشبكةوالكابالت  -4
 الرسائل مـن  إرساليمكن   وبذلك    ،  الشبكة بعضها ببعض وتجعلها تستخدم بكفاءة      أجزاء
 . آلخرمكان 

 الهاتفيـة    األسـالك   : مختلفـة منهـا      بـأنواع  الشبكات المحلية تستخدم كـابالت       إن
Telephone Wires )  (أو اة الواحـدة ـالكابالت المحورية ذات القن، مزدوجة النقل ال 

ــ ـــمتع ــ ) Single or Multichannel( وات ـددة القن ــضوئيافـواأللي             ةـ ال
) Fiber Optics  ( والكلفة العالية األداءذات ).،24،ص2005السالمي(  

هي برامج تسمح لألجهـزة باالتـصال       الشبكة ، و    وحدة كذلك ال بد من توفر مشغالت     
  .اطب مع نظام التشغيل للكمبيوتر والتخ

 ،  الوحـدة  ما لم يتوفر برنامج مشغل       الوحدة التشغيل لن يستطيع التعامل مع هذه        نظامف
  . من خالل هذا المشغل الوحدةالتشغيل ونظام حيث يتم التخاطب بين 

  
أما أنواع الشبكات فهي عديدة ، ولها أشكال ومميزات مختلفة ناتجة عن التطـور فـي                 

إلدارة اإللكترونية هـو  وما يهمنا في مجال ا ، مجال التكنولوجيا وعلوم الحاسوب وتطور الحاجة     
 الشبكات المستخدمة في هذا المجال حتى تتضح الصورة أمام القارئ ، ومـن أهـم    التعرف على 

  ) :Brien,2002,pp506-510'0(أنواع الشبكات 
هي الـشبكات التـي تغطـي مـساحة     : ( Wide Area Network )الشبكات الواسعة  -1

 مدينة كبيرة الحجم أو على مـستوى الدولـة ، وتكـون             على مستوى  جغرافية واسعة ،  
  .  تحمل عبء العمل اليومي لكافة األنشطة التجارية والحكوميةقادرة على

شبكة ضيقة النطـاق تـستعمل لـربط    :  )Local Area Network( الشبكات المحلية  -2
، مثل شبكات الحاسوب فـي مـصنع أو          أجهزة الحاسوب ضمن مجال فيزيائي صغير     

 . أو بناية سكنيةمدرسة 

قد تكون مرتبطة عن طريق اإلنترنـت        شبكة داخلية محمية ،   ):  Intranet( اإلنترانت   -3
تسمح بتبادل البيانات والمعلومات داخـل       ، أو من خالل برامج معينة داخل شبكة محلية       

 . سبات خاصة االشبكة عن طريق ح
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، )  Private Corporate Network  (ويطلق عليها أيضا شـبكة الـشركة الخاصـة   
 سرعة نفاذ المعلومات منها وإليهـا ، وتـستخدم فـي الـشركات              وتعتمد كفاءتها على  

 )62،ص2002التكريتي،والعالق،.(الصغيرة والمتوسطة 

 مـع بعـضها     اإلنترانتشبكات خاصة تقوم بربط شبكات      :  )Extranet ( اإلكسترانت -4
 اإلنترانـت شـبكة   ، وتسمح لمستخدمين معينـين خـارج         اإلنترنتالبعض عن طريق    

 . اإلنترانت شبكة بالدخول إلى

 الخاصـة بالـشركات     اإلنترانت هي الشبكة التي تربط شبكات       اإلكسترانت شبكة   أنأي  
تؤمن لهم تبادل المعلومـات  و مشتركة ، أعمال الذين تجمعهم   األبحاثوالعمالء ومراكز   

  . سسةمؤ المحلية لكل اإلنترانتمع الحفاظ على خصوصية  فيها والمشاركة
  ،شبكات البنوك والتعامالت المـصرفية  مثل  في مجاالت عديدة   اإلكسترانت ويتم تطبيق 

 ةكاديمياألجدها في نظم التعليم الواسعة النطاق مثل الجامعات ومراكز التدريب           ن وأيضا
 .وفي شبكات المواصالت 

 هي عبـارة عـن شـبكات    ): Client/Server Networks( الزبون / شبكات الخادم  -5
 وجود جهاز خادم أو أكثر سواء للتطبيقات أو لقواعد البيانات ، يقوم بالتحكم              تمد على تع

 .، ويستفيد المستخدم النهائي منها بدون أن يقوم بتحميل تلك التطبيقات  بالشبكة وإدارتها

هي شبكات تقـوم بـربط أجهـزة     ):Peer- to - Peer Networks( شبكات الند للند  -6
فات وقواعد البيانات   عض ، وتعمل عن طريق المشاركة في المل       الحواسيب مع بعضها الب   

خـادم للبحـث عـن      ال المستخدمين ، وقد تستخدم بعض أنواعها أجهزة         الموجودة لدى 
 .الملفات لدي مشتركي الشبكة 

 
 وسائط االتصال 2.5.2

   
تنتقل البيانات والمعلومات في شبكات الحاسب عبر وسائل أو قنوات اتصال تربط بـين              

عن وسائط االتـصال  في الفقرة التالية شرح ، و ( Communication Channels ) صرهاعنا
  :)242-239،ص ص2008السالمي،(

 :تصنف وسائط االتصال الشبكي إلى نوعين رئيسيين 

وهي تستخدم األسالك والكابالت في نقل المعلومات والبيانـات سـواء       : الوسائط السلكية  -1
  :عددية وهي تشمل أكانت ممثلة بإشارات قياسية أو 

وهي كالتي تستخدم  :( Twisted – Pair Wire )األسالك المزدوجة المجدولة   - أ
 .في الخطوط الهاتفية العادية 
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يـستخدم هـذا   : ذو الحيز األساسـي  )  Coaxial Cable  (الكابل المحوري  -  ب
 .  كم12 إلى 15 من لمسافةربط الحاسباتوي العادي للبيانات ، لإلرسالالكابل 

 إلـى  اإلرسـال يستخدم هذا الكابل فـي       :ل المحوري ذو الحيز العريض    الكاب  -  ت
 ، وعادة ما يستخدم لنقـل  األساسي من الكابل المحوري ذو الحيز  أطولمسافات  

 . أكثر أو كم 12المعلومات والبيانات لمسافة بين 

الكابل من هذا النوع يتكون مـن   : )Fiber Optics(  الضوئية األليافكابالت   -  ث
 علـى   ةالموصالت الزجاجية المصنوعة من السليكون النقي والقـادر       من  حزمة  

 األليـاف  أهمهـا  البـصرية ،     األليافوتستخدم أنواع عديدة من      نقل الضوء ،  
  .  النمطأحاديةالزجاجية 

  . مميزات وعيوب كل نوع من أنواع وسائط االتصال السلكية) 1.2(جدولويوضح 
  )1.2(جدول 

   السلكيةمميزات وعيوب وسائط االتصال
  العيوب  المميزات  نوع الكابل

 األسالك المزدوجة المجدولـة  

Twisted – Pair Wire )(  
   رخيصة التكاليف -1
   سهلة التمرير عبر المكاتب -2
  

 (Band-width) نطـاق ذبـذبتها   -1
منخفض نسبيا مما يؤثر علـى نقـل        

  .المعلومات 
 سرعتها في نقـل المعلومـات ال        -2

  1Mega Byte\ Sec تتجاوز 

ــوري ــل المح ــز  الكاب ذو الحي
  سهل التركيب -Coaxial Cable  (   1  (األساسي

  صيانته غير مكلفة -2  

   محدود المسافة -1
  عالي التكلفة -2

   مقدار السرية منخفض جدا-3
ــوري ــل المح ــز الكاب  ذو الحي

  العريض
) Coaxial Cable  (   
  

   سريته أفضل من الكبالت السابقة -1
لحد مـن التـشويش أو       جيد في ا   -2

 التدخل 

  اتساع نطاق ذبذبتها -3

 Mega 100 ) سرعتها تصل إلى -4
Byte\sec )  

  

   تكلفة الصيانة عالية -1
  صعب التركيب -2

  غالي الثمن -3

  

   الضوئيةاألليافكابالت 
 )Fiber Optics(   

 مليون مكالمة هاتفيـة     160تنقل   -1
 آن قناة تلفزيونية فـي      ألف 80و

  دم النظام الرقميواحد لمستخ
 أضـعاف سرعتها تبلغ عـشرة      -2

  سرعة الكابالت المحورية

   تكلفتها مرتفعة جدا-1
   تكاليف صيانتها مرتفعة-2

  إعداد الباحث: المصدر
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  :الوسائط الالسلكية  -2
  :وهي تلك التي تستخدم موجات األثير في النقل مثل 

ـ  ي: ( Microwave )الميكروويف   - أ     صوتيةستخدم لبث الصوت والمعلومـات ال
مع استخدام محطات تقوية ، تلـتقط هـذه         ) لكترومغناطيسية  عبر الموجات اإل  ( 

 . بثها بعد تقويتها مما يـسمح بنقلهـا إلـى مـسافات بعيـدة                يعادالموجات ثم   
              موجـات قـصيرة ذات نطـاق تـرددي واسـع           والميكروويف عبـارة عـن    

) High Band Width ( الفائقة فـي حمـل ونقـل     بالسعة والسرعة ، وتتميز
 . المعلومات

 أرضـية  الصناعية محطات    األقمارتستخدم    ):Satellites( األقمار الصناعية     -  ب
 عبـر  أو األثيرلبث وتوزيع والتقاط البيانات والمعلومات الصوتية والمرئية عبر        

ن السعة والسرعة ودرجة الوضوح في هـذا النـوع مـن            إ وبالطبع ف  .الفضاء  
  . األخرىتتفوق على جميع الوسائط وسائط االتصال ، 

  
وكل تقنية لها مميزاتهـا وعيوبهـا ،         أما تقنيات الشبكات الالسلكية فهي أيضا متعددة ،       

لالسلكية نظاما مرنا لتوصيل البيانات وتستخدم كامتداد أو كبـديل للـشبكة            احيث تعتبر الشبكة    
  .تزيل الحاجة إلى االتصاالت السلكية و ،السلكية 

،  شبكة االتصاالت الالسلكية بين توصيل البيانات وسهولة الوصول إلى المستخدم             جمعت بذلكو
  : )Laudon&Laudon,2006,pp312-317(ومن أهم تقنيات الشبكات الالسلكية ما يلي 

، وهـي مـن أكثـر    )  Wireless Fidelity  ( هي اختصار لكلمتـي :Wi-Fiتقنية  -1
لشبكات المحلية الالسلكية ، ويوجـد منـه   التقنيات استعماال وانتشارا ، ويستعمل لربط ا  

 :ثالث إصدارات 

 وينقـل بـسرعة     5GHz تـردد     يعمـل علـى    802.11a اإلصدار األول رقم     -ا
54MBPs متر فقط30  إلى10 ولمسافة محدودة من  .  

 وينقـل بـسرعة     2.4GHz تـردد     يعمل على  802.11b اإلصدار الثاني رقم     -ب
11MBPs تر فقط م50 إلي 30 ولمسافة محدودة من .  

 وينقـل بـسرعة     2.4GHz تـردد     يعمل على  802.11g رقم   ثالث اإلصدار ال  -ج
54MBPs .  

 WPA) Wi-Fiوتستخدم هذه التقنية أنظمة تشفير متعددة من أفـضلها نظـام تـشفير    

Protected Access (نقاط دخول للنظام  ، وتحتاج هذه التقنية إلى )Access Point (
  .نموذجا لهذه التقنية ) 5.2(ويوضح الشكل يعمل كجهاز إرسال واستقبال ، 
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  )5.2( شكل
 Wi-Fiالشكل العام لشبكة 

 
  :المصدر

http://www.aboutonlinetips.com/wi-fi-security-how-to-secure-your-
wi-fi-network, 2009 .  

                  للكلمــات هــي اختــصار ، و802.16أيــضا باســم وتعــرف : Wi-Maxتقنيــة  -2
( Worldwide Interoperability for Microwave Access )ا امتـداد     تعتبر ، و

 . ذات الحيز الواسع   الخدمات الالسلكية من حيث التطور في  Wi-Fi  قنيةلت

ــر  ــةتعتبـ ــة   Wi-Max تقنيـ ــشبكات اإلقليميـ ــن الـ ــلكية   مـ                                  الالسـ
 ( Wireless Metropolitan Area Network ) ،  الخطـوط     وتهدف إلى اسـتبدال

هـدف  ت ، كمـا   السلكية   وخطوط الكابل األرضية بحيث تصبح   DSL   ، ISDN  الرقمية
  . االسلكي   اإلنترنتب  Wi-Fi  لتقنية إلى إمداد المواقع المستخدمة

    األعمال والـشركات بخطـوط   تمد مكاتب التيالعالية    السرعات  هذه التقنيةومن مزايا 
  ، وتمتد إلى مسافات تصل إلـى  ولكن السلكيا  DSL و  T1/E1  السلكية شبيهة بخطوط

  .  Wi-Fi لتقنية  م91.44 و  DSLم لخطوط  ك4.83 ، مقارنة بمسافة كم   50
،  Mbps 75  وتنقل بيانات بمعـدل   ،GHz 66-10الترددي ما بين  وتعمل في الحيز 

           يف العمـل فـي الحيـز التـرددي مـا بـين            ظ لتو اأخرى حديث   اتصفوقد نزلت موا  
2-11GHz ، نموذجا لهذه التقنية الحديثة) 6.2( ويوضح الشكل .  

  
  

http://www.aboutonlinetips.com/wi-fi-security-how-to-secure-your
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  )6.2(شكل 
  Wi-Maxالشكل العام لشبكة 

  

 
   :المصدر

http://www.hazemsakeek.com/magazine/images/stories/2008tafs
eerat/wimax33.jpg , 2009 .  

، وهي تقنية تعمل ضمن )  Evolution Data Only  (هي اختصار: EV-DOتقنية  -3
، وهي من أحدث التقنيـات العالميـة فـي هـذا      شبكات األجهزة الخلوية للجيل الثالث   

 ومـا زالـت تتطـور حيـث وصـلت       Kbps 500المجال وبدأت بمعدل نقل بيانات 
، بحيـث   CDMA2000 1xEV-DO في التقنيـة  Mbps 2.4السرعات الحالية إلي 

 . أصبح من الممكن شبك األجهزة الخلوية عن طريق أكثر من تقنية مما سبق ذكره

 وتمتـاز  ، OFDMA وOFDM ، مثـل    حديثة أخري من هذه التقنيـة وهناك أنظمة
 اتيميـدي الملتحميل ملفات   ، البث المباشر للميديا بدقة عالية       مثلبتقنيات وخدمات متقدمة    

 . عالية بسرعات اإلنترنتخدمات  والكبيرة الحجم بسرعة عالية

وتغطي هذه التقنية مساحات شاسعة جدا نتيجة الرتباطها مع أكثر من تقنيـة ، وتعمـل                
، يتم شبكها فـي أجهـزة   )   Access Point (عن طريق بطاقات خاصة تعتبر بمثابة

حلية عليها شرائح سيلكوم مـن الجيـل        الحاسوب أو األجهزة الخلوية ، ومن األمثلة الم       
  . Mbps 2.8الثالث والتي تباع في األسواق المحلية ، حيث تصل سرعتها الحالية   

وهـي تقنيـة     وأيضا يطلق عليها الشبكات الشخـصية ،      : Bluetoothتقنية البلوتوث    -4
بعض بواسطة موجات الراديـو     ال بعضها   اإللكترونية مع السلكية تقوم بوصل األجهزة     

http://www.hazemsakeek.com/magazine/images/stories/2008tafs
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 يتم تثبيتها فـي     لكترونيةإرقاقة  تتكون من   ل البيانات دون الحاجة لوجود أسالك ، و       لنق
 ، الكمبيـوترات والمفكـرات   المحمولـة الهواتف   ،    مثل الكمبيوتر  اإللكترونية األجهزة
  .الكفيه

 متـر تقريبـا   100 لمسافة ال تتعدى Kbps 722 بسرعة  في هذه التقنيةلبياناتوتنقل ا
  . هاوذلك لرخص اإللكترونية األجهزةفي كثير من استخدامها يكثر  و، أقصىكحد 

  
   اإلنترنت 3.5.2

  
اإلنترنت هو شبكة كونية للمعلومات تضم حزمة هائلة متداخلـة مـن آالف الـشبكات               

  )51،ص2005ياسين،.(المحوسبة الموزعة في مختلف أنحاء المعمورة 
حيـث تطـورت     دارة اإللكترونية ،  ويعتبر اإلنترنت من أهم العوامل التي ساعدت في ظهور اإل         

التي أنشئت في الستينات ألغـراض عـسكرية        )  Arpanet ( شبكة اإلنترنت عن طريق شبكة    
  )261،ص2008السالمي،.(خالل الحرب الباردة 

احتلت شبكة اإلنترنت مكانا مهما للغاية في عالم االتصاالت ، كما تعد األداة الرئيـسية لتطبيـق               
إذ دفعت التكنولوجيا الجديدة عمليـة تـأمين إنجـاز           اإلدارة اإللكترونية ،  الحكومة اإللكترونية و  

  .المهام والمعامالت الخدمية والتجارية والمالية المختلفة عبر شبكة اإلنترنت 
أصبحت هذه الشبكة طريقا واضحا لنقل البيانات والمعلومات بين األفـراد والهيئـات والـدول                

  )34ص،2004العلوش،،والطعامنة(. إلكترونياً
 إيجاد طريقة تتخاطب فيها الشبكات المحليـة مـع          شبكة اإلنترنت في ضوء الحاجة إلى      تطورت

، )  Protocol  (موعة من معايير االتـصال التـي تـدعى   وذلك باستخدام مج   ، بعضها البعض 
 تخـزين   الذي يعمل علـى    ) TCP/IP(  الذي يعتبر من أشهرها وأكثرها استخداما بروتوكول      و

  . علومات عبر الشبكةوتراسل الم
 السمات الرئيسية لإلنترنت مـن الجانـب التقنـي           )(Laudon&Laudon,2006,p276ويحدد  

  : بثالث صفات رئيسية هي
 مرتبطة مع بعضها بعنـاوين      موعة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة أخرى    شبكة مكونة من مج    -1

  .  اإلنترنتل بروتوكومعتمدة على فريدة في الفضاء ،
أو أي بروتوكول تواصـل    )  TCP/IP  (لتواصل باستخدام بروتوكول   ا شبكة قادرة على   -2

 .  ىخرأ

  . تقنيات االتصال والشبكات  مبنية علىدم خدمات عالية المستوىشبكة تق -3
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 بليون شخص مـن     12/2008 في شهر     حسب آخر إحصائية   اإلنترنتبلغ عدد مستخدمي شبكة     
 منها االستخدام مـن خـالل مقـاهي         ثنى مست  في العالم كله ،    " عاما 15أكبر من   "الفئة العمرية   

، ثـم    %41.3وتصدرت القائمة منطقة آسيا والباسـيفيك بنـسبة          ، اإلنترنت واألجهزة الخلوية  
، % 7، ثم أمريكا الالتينيـة بنـسبة        % 18.4تليها أمريكا الشمالية بنسبة      ،% 28أوروبا بنسبة   

   كما هو موضح في الجدول رقـم       ، %4.85وفي المرتبة األخيرة أفريقيا والشرق األوسط بنسبة        
)2.2 (.  

  )2.2( جدول
   حسب المناطقاإلنترنتاستخدام 

  النسبة   عاما15عدد المستخدمين للفئة العمرية أكبر من   المنطقة
  %100  1.007.730.000  العالم كامال

  %41.3  416.281.000  آسيا والباسيفيك
  %28  282.651.000  أوروبا

  %18.4  185.109.000  أمريكا الشمالية
  %7  74.906.000  أمريكا الالتينية

  %4.85  48.783.00  أفريقيا والشرق األوسط
  .http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2698,2009  :المصدر

عدد المستخدمين مرتبة حسب األكثر اسـتخداما حيـث تـصدرت           ) 3.2(ويوضح الجدول رقم    
  .الصين القائمة

  )3.2( جدول
  نترنت استخداما لإلركثالدول األ

  النسبة   عاما15عدد المستخدمين للفئة العمرية أكبر من   المنطقة
  %100  1.007.730.000  العالم كامال

  %17.8  179.710.000  الصين
  %16.2  163.300.000  الواليات المتحدة

  %6  59.993.000  اليابان
  %3.7  36.992.000  ألمانيا

  %3.6  36.664.000  بريطانيا
  %3.4  34.010.000  فرنسا
  %3.2  32.099.000  الهند
  %2.9  28.998.000  روسيا

  %2.75  27.688.000  البرازيل
  %2.7  27.254.000  كوريا الجنوبية

  .http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2698,2009  :المصدر

http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2698,2009
http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2698,2009
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فهي متاحـة    اتها ، أو شركة بذ    أي شخص  بكة اإلنترنت في الوقت الحاضر إلى     ال تعود ملكية ش   
للجميع مقابل رسوم قد تكون مرتفعة أو منخفضة وأحيانا مجانية ، ليس للشبكة ولكـن لمـزودي      

  . الخدمة حيث يلزم لتزويد خدمة اإلنترنت تجهيزات عديدة
إن الجزء األهم واألكثر نموا في شبكة اإلنترنت هو الشبكة العنكبوتية العالميـة التـي تعـرف                 

تي تحتوي معلومات معروضة في تنسيقات نصية وبيانيـة وتـسجيلية   وال ،  WWWاختصارا 
 ، وهـي لغـة ترميـز النـصوص      HTMLويتم تخزين مواقعها في التنسيق  ، مرئية وسمعية

 . أخـري بـسهولة   واقع وعملية االنتقـال مـن صـفحة إلـى    التشعبية التي تدعم ارتباطات الم 
  )51،ص2005ياسين،(
  

   حدث في اتجاهات أساسية يمكن تحديـدها فيمـا يلـي          إن التطور في خدمات اإلنترنت        
   :)26ص،2004، نجم(

       الـديناميكي   إلـى المحتـوى  ) قاعدة بيانات أو صفحة أخبـار    ( السكوني   من المحتوى  -1
  . ) أدوات استعالم ومحركات بحث (

 الخدمة اإللكترونية التفاعلية ، حيـث أصـبح         مة اإللكترونية الغير تفاعلية إلى    من الخد  -2
 إمكان الزبون إجراء بعـض متطلبـات الخدمـة مـع فـرص أوسـع لتقـديم اآلراء         ب

 . واالحتياجات

 . التشبيك الواسع عبر العالم من التشبيك المحدود إلى -3

حيث كان قطاع األعمـال سـباقا فـي           األغراض العامة ،   من األغراض الخاصة إلى    -4
 .  اإللكترونيةات اإلنترنت ، تلته المؤسسات العامة كالحكومةياستخدام إمكان

لم  ، حيث أن الخدمات اإللكترونية      إستراتيجية اإلنترنت  من إستراتيجية موقع الويب إلى     -5
تعد هي ما يرتبط بواجهات المؤسسات اإللكترونية ، وإنما هي رؤية إستراتيجية متكاملة             

 ، ممـا     القدرات الجوهرية المادية والرقمية    تجات وخدمات المؤسسة المستندة إلى    لكل من 
  .  تكامل إستراتيجية أعمال المؤسسة وإستراتيجية اإلنترنتؤدي إلىي
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  اإللكترونية اإلدارة عناصر 4.5.2
  

 النموذج التقليـدي    من ي تخطيط وتنفيذ التحول اإللكتروني     يعن اإللكترونية اإلدارةالعمل ب 
  حيث ، والمعرفة   نتاإلنترالقائم لألعمال في المنظمة إلى نموذج جديد لألعمال يستند إلى موارد            

 إجراء تغيير استراتيجي في مكونات أنشطة أعمـال المنظمـة           اإللكترونية اإلدارةيتطلب العمل ب  
  . اإللكترونية اإلدارةوبخاصة نقل االرتباطات المادية لسلسلة القيمة الكاملة للمنظمة إلى 

 اتخـاذ قـرارات      هو بحكم طبيعته مسار يصعب اجتيازه من دون        اإللكترونيالنجاح في التحول    
استراتيجيه صعبة وغير مألوفة وبخاصة في المراحل األولى من التغيير الجوهري الشامل الذي              

  .يجب أن يحصل في المنظمة لضمان هذا النجاح 
هذا التغيير يبدأ بكسر قواعد العمل التقليدية وتجاوز المبادئ القديمة التي هيمنت علـى نظريـة                

 الجديـدة  ون ذلك يجب إدراك المبـادئ ض، وفي غديدة من الزمن  والتنظيم طيلة عقود ع اإلدارة
 من قبـل  اإللكتروني وفهم متطلبات العمل     اإللكترونيةوقواعد العمل المنبثقة عن نموذج األعمال       

  . والعاملين اإلدارة
توفر توليفة متكاملة من العناصـر الجوهريـة التـي تتبـادل التـأثير              إن عملية التحول تتطلب     

هـذه العناصـر    و ، للمنظمـة    اإللكترونـي ألدوار في سياق تطور عملية التحول       والوظائف وا 
   :)7.2 ( تظهر في الشكل التالياإللكترونية اإلدارةوالشروط األساسية لنجاح تطبيق نظم 

  )7.2(شكل 
  اإللكترونية دارةالمتطلبات الستة لإل

 
،  ، معهد اإلدارة العامـة     إللكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية   اإلدارة ا  ، ، سعد  ياسين: المصدر
    .234ص  ، 2005، السعودية

@  

التكنولوجیا 
التسویق   الرقمیة

العملیات   اإللكتروني
  اإللكترونیة

الھیكل 
  اإللكتروني

القیادة 
  اإللكترونیة

االستراتیجیة 
  اإللكترونیة
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 اإلدارة  لستة الجوهرية الالزمة للتحـول إلـى      سنعرض فيما يلي شرح مختصر لهذه المتطلبات ا       
  : )238-235،ص ص2005ياسين،(اإللكترونية 

 بجميـع   اإللكترونيةوأنشطة األعمال    اإللكترونية اإلدارةترتبط   :التكنولوجيا اإللكترونية  -1
 التكنولوجيـا الرقميـة      الرقمية من وسائط وشبكات وأدوات ، وهـذه        أنماط التكنولوجيا 

 مما يـضع خيـارات دائمـة        ،تتنوع أنماطها وأجيالها باستمرار     وتتطور بسرعة عالية    
  . اإللكترونية وهي في صدد بناء األعمال اإلدارةومفتوحة أمام 

 من تحويل االرتباطات المادية والمهـام       اإللكترونية العمليات   تنشأ: ترونيةالعمليات اإللك  -2
المـصممة   الجزئية المجمعة في بنية العملية العادية إلى سلسلة قيمة من األنشطة الرقمية       

على أساس تدفق جديد للمعلومات والعمليات من خالل استخدام تكنولوجيـا المعلومـات             
هر وتظ ،)   (Extranet , Intranet , Internet ترنتاإلنواالتصاالت وتقنيات شبكات 

ة من جديد باستخدام أدوات     اإلداري كنتاج لجهود إعادة تصميم العملية       اإللكترونيةالعملية  
جل تحقيق تالؤم بـين العمليـة الجديـدة وبيئـة           أونظم تكنولوجيا المعلومات وذلك من      

 . اإلنترنت

 أنشطة التحليل االسـتراتيجي     اإللكترونيةاتيجية  سترتغطي اال  :ستراتيجية اإللكترونية   اال -3
  سـتراتيجية األعمـال    البيئة األعمال ، التـصميم واالختيـار االسـتراتيجي وتطبيـق            

 . اإللكترونية

 ىتبن بطة بخيارات مختلفة  تحديد مصادر التميز عن المنافسين المرت     ستراتيجية   اال تتضمن
جميـع   ستراتيجية استبدال ارات تطبيق   ومن بين هذه الخيا   ،  على أساسها سالسل القيمة     

 ستراتيجية االستكمال ا أو  ، لكترونية كاملة إقنوات توزيع الخدمات التقليدية مثال بخدمات       
لكترونية جديدة مكملة لقنوات التوزيـع التقليديـة بـسبب ضـعف        إ بناء قنوات خدمة     و

أو ضعف إمكانيـة     من قبل الزبائن أو ألهمية استمرار قنوات التوزيع          اإلنترنتاستخدام  
 غير ذلك مـن أسـباب       إلى ، اإللكترونيةتنميط وتقييس الخدمة وتوزيعها عبر الوسائل       

              فـي آن واحـد     اإللكترونيـة ستراتيجية الجمع ما بـين األعمـال التقليديـة و         ااختيار  
 )Online & Offline Business ( .  

فضل الخيارات التكنولوجية للمنظمـة      أ اإللكترونيةستراتيجية  باإلضافة إلى ذلك تحدد اال    
   . ) Web Sites ( مثل خيار بناء مواقع على شبكة المعلومات العالمية

 الـدعم  ،)  Online Sales  (يجب تحديد مستوى استخدام تكنولوجيا البيـع الفـوري  
 عالقات الزبائن بـصورة  إدارة ،)  Interactive Sales Support  (التفاعلي للمبيعات

 أو ) Electronic Customer Relationship Management  ( كاملـة لكترونيـة إ
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خيارات استخدام التكنولوجيا الشبكية إلنتاج وتوزيع منتجات وخـدمات رقميـة جديـدة          
 . للمنظمة e-Customerموجهة للزبون العادي والزبون الرقمي 

 ) Customer – Centric( التوجـه نحـو الزبـون     يركز على: اإللكترونيالتسويق  -4
 اإللكترونيـة والتحليل العميق الحتياجات الزبائن التي يتم تحديدها من خالل العالقـات            

 .والتقليدية للمنظمة مع زبائنها في األسواق المستهدفة 

 على تكوين صالت تفاعلية مباشرة مع الزبائن يمكـن اسـتثمارها            اإلنترنتتساعد بيئة   
ع باتجاه االنتقال الـواعي مـن التـسويق          كما تدف  ،لتلبية احتياجاتهم في الوقت الحقيقي      

             لمنتجــات وخــدمات قياســية) Mass Marketing  (الموجــه للجمهــور الواســع
) Standardized Products & Services (  ،الحتياجات الزبـون ه تسويق موجإلى  
) Customized Marketing  ( بغض النظر عن قيود المكان الزمان.  

،  اإللكترونـي  والبيـع  اإللكتروني بناء وتطوير نظم للشراء     لكترونياإليتطلب التسويق   
 المنتجات التي يمكن نقلها وتوزيعها من خالل موقع المنظمة علـى شـبكة              أنواعتحديد  

 .الويب وتطبيق نظم فعاله لحماية سرية البيانات والمعلومات 

كل تنظيمي هرمي متعدد     العمل في هي   اإللكترونية اإلدارةال تستطيع   : الهيكل اإللكتروني  -5
لـي عمـودي    آالمستويات والمهام المستقلة عن بعضها أو حتى المترابطة في تكـوين            

 . االتصاالت مغلق وذي بعد واحد

 ،  بنيانها وأدواتها ووسائلها المناسبة في العمل وانجـاز األهـداف المنـشودة            إدارةلكل  
   رنـة أفقيـة وعموديـة       تتطلب وجود بنيـة تنظيميـة حديثـة وم         اإللكترونية اإلدارةو

 ومعلوماتية متطـورة وثقافـة تنظيميـة        ة قاعدة تقني  إلىبنية شبكية تستند    ،   باتصاالتها
  تتمحور حول قيمة االبتكار والمبادرة والريادة فـي األداء وانجـاز األعمـال بكفـاءة               

 .وفعالية 

ولوجيا المعلومـات    تتعامل بكفاءة وفعالية مع تكن     ةيإدارتطوير قيادة   : القيادة اإللكترونية  -6
 المعرفـة   إدارةحد أهم المسائل المهمة التي انبثقت حديثا عن حقـل           أواالتصاالت يعتبر   

  . اإللكترونية اإلدارةو
 أو المنظمـات    اإللكترونيـة  هو شرط لنجـاح المنظمـات        اإللكترونيةإن وجود القيادة    

ن وجود هـذه    أ يثح ، اإللكترونية المعرفة والمندمجة في أنشطة األعمال       إلىالمستندة  
  .القيادة يعني أيضا وجود القائد المستمع ، القائد المعلم والقائد المتصل 

 استثمار األصول اإلنسانية الثمينة الخفية للمنظمـة ،   اإللكترونيةويمكن من خالل القيادة     
  .وبصورة خاصة رأس المال الفكري واإلنساني وإدارته لتحقيق الميزة التنافسية 
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   تمثـل الكفـاءات الجوهريـة القـادرة علـى االبتكـار             اإللكترونيةة  دارياإلالقيادة  إن  
 عملية التعلم التنظيمي    إدارةع المعرفة و  صن ، إعادة هندسة الثقافة التنظيمية      ، والتحديث

  .في منظمة ساعية للتعلم بصفة مستمرة ومؤكدة 
امجها ومـشروعاتها تقـود      ولتطبيق بر  اإللكترونية اإلدارةهذه المتطلبات الجوهرية الستة لعمل      

 هـو تغييـر حقيقـي       اإللكترونية اإلدارة استنتاج أساسي وهو أن التغير الذي يرافق تطبيق          إلى
 إلـى ، مما يعني أن هدف الوصـول         خذ كفايته من الوقت والتطوير المطرد     أوجذري حتى لو    

 وشامل إلعـادة  يمكن أن يتحقق إال من خالل برنامج استراتيجي متكامل توفير هذه المتطلبات ال 
  .هندسة عمليات وأعمال المنظمة 
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   اإللكترونية اإلدارة وظائف 6.2
   اإللكترونية اإلدارة نموذج 1.6.2

  
 البد من االطالع على النمـوذج        لوظائف اإلدارة اإللكترونية ،    نكون على معرفة كاملة   ل

ـ         حيث نتوصل  ، اإللكترونية إلدارةالمستخدم حاليا ل   ن هـذه   أ عند االطالع على هذا النمـوذج ب
     إلكترونيـة  إدارةحدث تكنولوجيا هذا القـرن وال يمكـن أن تكـون هنـاك        أ تعتمد على    اإلدارة

        ، وهـذا النمـوذج موضـح فـي الـشكل التـالي            ناجحة بدون االعتماد على هذه التكنولوجيا       
   )35،ص2008السالمي،.( )8.2(

  )8.2( شكل
  اإللكترونية اإلدارةنموذج 

 
 ، 2008،  عمـان ، األردن   ، دار وائل للنـشر،   اإللكترونية اإلدارة ، عالء ، السالمي: المصدر

   .35ص 
   : ومم خالل هذا النموذج ، نستنتج ما يلي

  .إن هذا النموذج يعتمد على المعلومات واالتصاالت  -1
 : كترونية من اإلل اإلدارةيتكون نظام  -2

   . عتمد على الحاسوب ت التي الاإللكترونية اإلدارةتطبيقات   - أ
 . التي تعتمد على الحاسوب اإللكترونية اإلدارةتطبيقات   -  ب

  معلومات     اتصال  المحیط الخارجي
 

 النظام اآللي للمكتب
تطبیق     ات ال تعتم     د 

 علي الكمبیوتر

 apتطبیقات على أساس 

 قاعدة بیانات

 الشركة

 معالجة المشكلة
معالج  ة م  شاكل  

 آخرین

 تحویل
الموارد المادیة 

 الخارجیة

د المادیة الموار
 الداخلیة
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   .قاعدة بيانات   -  ت
  :  النظام هي مدخالت – 3

  .موارد مادية داخلية   - أ
  .المعالجات   -  ب
  .د المادية الخارجية رالموا  -  ت

  . ةالخارجيالبيئة معلومات من   -  ث

 وكيف تقدم البيانـات     اإللكترونية اإلدارةن هذا النموذج في إعطاء تصور عن         يستفاد م  - 4
  .نجاز األعمال المختلفة إجل أوالمعلومات من 

عاملـة فـي المنظمـة بهـدف        وكما أن اإلدارة هي فن إنجاز المهام من خالل القوي البشرية ال           
ساسـية التـي تـشمل       األهداف المطلوبة من قبل المنظمة من خالل الوظـائف األ          الوصول إلى 

، فـإن اإلدارة    ) 13 ،ص 2008عليان،(اتخاذ القرارات والرقابة    ،  السيطرة  ،  التنظيم  ،  التخطيط  
  .اإللكترونية ال تخرج عن هذا التعريف ولها نفس الوظائف المذكورة 

 ترك آثاره الواسـعة  اإلدارةنمط جديدة من هي  ( e- Management ) اإللكترونية اإلدارةإن 
  .ستراتيجيتها ووظائفها ا واإلدارةالت عملها وعلى اكات ومجعلى الشر

 المتمثـل  اإلداريإنما أيـضا إلـى البعـد     ، ولوجي هذه التأثيرات ال تعود فقط إلى البعد التكن  و
ـ أصبحت تعمل على تحقيق المزيد مـن المرونـة          التي  ة  اإلداريتطور المفاهيم   ب ة فـي   اإلداري

  . اإلداريالتفويض والتمكين 
بعادها ومضامينها حتى قبل    أ ووظائفها رغم تأثرها العميق وإعادة النظر في         اإلدارةن  إلي ف وبالتا

 األعمـال  ن تخطيط وتنظيم وقيادةإ و ،وتدالثورة الرقمية ، تظل تمثل القلب النابض لشركات ال       
  )236،ص2004نجم،.( الجديدة اإللكترونية اإلدارة والرقابة عليها تظل هي وظائف اإللكترونية

  
   اإللكتروني التخطيط 2.6.2

    
ـ            ةيعرف التخطيط بمفهومه التقليدي بأنه الوظيفة اإلدارية التي تحدد أهداف المنشأة العام

جامعـة القـدس    .( واألهداف التفـصيلية لـإلدارة ثـم إيجـاد الوسـائل المناسـبة لتحقيقهـا              
  ) 30،ص2007المفتوحة،

ناميكية فـي اتجـاه األهـداف الواسـعة         هو عملية دي   ف e-Planning اإللكتروني التخطيط   بينما
ديد والتطوير المستمر خالفا للتخطيط التقليدي الـذي   جوقابلة للت ،   والمرنة واآلنية وقصيرة األمد   

جل تنفيذها في السنة القادمة وعادة ما يكون تغيير األهداف يؤثر سلبا علـى              أيحدد األهداف من    
  .كفاءة التخطيط 
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 التخطیط

مشاركة  التنفیذ
 العاملین

 اإلدارة

 العاملون

 اإلدارة

تخطیط 
  أعلى

--  
  

 أسفل

 التخطیط التقلیدي

 التخطیط اإللكتروني

 تخطیط أفقي

 الخط الفاصل

التخطیط 
 العاملون والتنفیذ

 بمـا فيهـا     مؤسـسة  في ال  يءتدفق تضفي استمرارية على كل ش     المعلومات الرقمية دائمة ال   إن  
إلـى التخطـيط    ) وضع التقارير الفصلية    ( مما يحوله من التخطيط الزمني المنقطع       ،  التخطيط  
  .المستمر 
تم تجاوزها  قد   تخطط وعمال ينفذون ،      إدارة التقليدية بين    اإلدارين فكرة تقسيم العمل     أ ونالحظ

 فجميع العاملين يعملون عند الخط األمامي عند سطح المكتب          ، لكترونيةاإل اإلدارةتماما في ظل    
 مع كل فكرة تبرع في كل موقع وفي كـل وقـت   اإللكترونين يساهموا بالتخطيط   أكلهم يمكن   و

  )237،ص2004نجم،.(لكي تتحول إلى فرصة عمل 
    ، التقليـدي    ارياإلد بـالتخطيط  يوضح جانبا من هذه المقارنة فيما يتعلق         )9.2(التالي  والشكل  

  . اإللكترونيوالتخطيط 
  )9.2(شكل 

  اإللكترونيمقارنة بين التخطيط التقليدي و
 

  

،  ، الـسعودية   ، الريـاض    ، دار المريخ للنشر    اإلدارة اإللكترونية ،   نجم عبود  ، نجم: المصدر
   .238ص  ، 2004

جل أمن    قصيرة المدى  كانت توضع الخطط سواء طويلة أو متوسطة أو        في التخطيط التقليدي ،   
جل تنفيذ تلك الخطة ، وكـان  ألموارد من امن ثم تحدد الوسائل وتخصص  و ،بقاء ونمو الشركة    

  .هذا أساسيا في مجال التخطيط 
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فإن هذا كله قد تغير ، وأشكال هذا التغير ممثلة           ولكن مع ظهور اإلنترنت واألعمال اإللكترونية     
  ) :241-237ص ،ص2004نجم،(في النقاط التالية 

   التخطيط الحاجة إلى: أوال
 يمكن أن يثار التساؤل إن كان هناك حاجـة فعليـة للتخطـيط وحيـث     اإلنترنتفي زمن وبيئة    
 لم يـسبق  لبيئة سريعة التغير بشكضمن بالسرعة الفائقة ، وفي الزمن الحقيقي و الشركات تعمل   

  . له مثيل
باألسبوع واليوم ، على    التغير  لم يتم   في مثل هذه الظروف التي تتغير في كل فصل أو شهر إن             

 المرة  تلو بال جدوى أو سيكون من الضروري إعادة كتابتها مرة            الخطة التقليدية  األرجح ستكون 
  .بعد من سابقتها عن الخطة األصلية أما يجعل الخطة الجديدة في كل مرة م

   أفق التخطيط : ثانيا
 وبيئتهـا  اإلنترنـت ات التي تعمل في زمن   إن الخطة طويلة ومتوسطة األمد قد تكون في الشرك        

 القديمة ، أو هي في أحسن األحوال ال تزيـد  اإلدارة ومن تقاليد   اإلداريهي األقرب إلى التراث     
عن عبارة أو مبدأ تأشيري أو توجيهي عام قليل الكلمات عام المقاصد يتسم بالمرونة العالية التي                

  .ت المحتملة وغير المحتملة تغطي نطاقا واسعا من الخيارات والسيناريوها
   قيود التخطيط في الممارسة: لثاثا

ن التخطيط في الشركات المادية التقليدية له مزايا كثيرة في التهيئة المـسبقة لمـا تريـد أن    أمع  
افسية في  جل تحقيق ميزة تن   أ الجوهرية للشركة من     للقدراتني  ألمتاتكون عليه الشركة والتحديد     

في المقابل كان للتخطيط أوجه نقد عديدة في الممارسة          ، للموارد   وسالسوق والتخصيص المدر  
وتركيزه علي منافسة اليـوم   ، أن التخطيط يسبب التقييد وعدم االستجابة للتغيرات في البيئة  منها

  .وليس البقاء في الغد 
،  يئـة بينما نجد أن التخطيط اإللكتروني يتميز بالمرونة واالستجابة للتغيرات الـسريعة فـي الب             

  ، باإلضـافة إلـى      المستويات الـدنيا   ات اإلدارية العليا إلى   وانتقال وظيفة التخطيط من المستوي    
  .مشاركة الزبائن في التخطيط ووضع األهداف في ظل منافسة مواقع الويب 

الفروق بين التخطيط التقليدي والتخطيط اإللكتروني ، من حيـث          ) 4.2( ويوضح الجدول التالي  
  . الزمني والمشاركين في وضع الخطة األهداف واألفق
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  )4.2( جدول
  اإللكترونيمقارنة بين التخطيط التقليدي والتخطيط 

  التخطيط اإللكتروني  التخطيط التقليدي
  خطط متعددة لالستجابة للظروف المختلفة   خطة واحدة توجه أعمال واتجاه الشركة 

يقـل  ال ( خطة طويلة أو متوسطة أو قصيرة األمـد      
  ) دها عن سنة واحدة أم

أسابيع أو فصل أو     أمدها أيام ،  ( نية  آخطط قصيرة و  
  )شهر 

الخطة قواعد بسيطة أو مبدأ عام واحد يرشد االتجـاه      الخطة تحدد األهداف ومراحل ووسائل تنفيذها 
  وال يقيده 

االلتزام بالخطة ضروري لجميع المستويات لغـرض       
  تجاه دة االالتنسيق ووح

جـل االلتـزام باالسـتجابة      أا مـن    الخطة مرنة جد  
  الديناميكية للتغيرات

الخطة تركز علـى األسـواق المتغيـرة والزبـائن            الخطة ترتكز على قدرات الشركة 
  وحاجاتهم اآلنية والمحتملة 

المخاطرة تأتي من عدم القدرة على العمـل خـارج            المخاطرة تأتي من عدم االلتزام بتنفيذ الخطة 
  الخطة 

االبتكار ضروري عند التنفيذ لالسـتجابة للظـروف          جل وضع الخطة األفضل أوري من االبتكار ضر
  المتغيرة 

   المخططون هم المبادرون من المـديرين والعـاملين           المديرون هم المخططون والعاملون هم المنفذون
  )  في كل االتجاهات الشبكية  –مدخل الجميع ( 

  األهداف عامة ، غامضة ، واحتمالية بدرجة عالية   األهداف محددة واضحة ، وقابلة للقياس 
 حـسب الوسائل مفتوحة حسب الفرصة في السوق و        الوسائل محددة بدقة لضمان النجاح 

  الزبائن 
 الرئيسية في ما هو مطلوب إنجاحـه        الثقة هي األداة     هزيمعايير الخطة أداة رئيسية في ترشيد األداء وتعز

  جل الشركة أمن 
،  ، الـسعودية   ، الريـاض    ، دار المريخ للنشر    اإللكترونية اإلدارة،   نجم عبود  ، نجم: المصدر
   .243ص  ، 2004
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   اإللكتروني التنظيم 3.6.2
  

التنظيم هو األكثر ارتباطا بالمكان من حيث الهيكل التنظيمي وسلـسلة األوامـر عبـر               
قل كثافة ووظيفية   أ داخل الشركة و   المستويات التنظيمية والرسمية التي تكون أكثر كثافة ووظيفية       

  .خارج الشركة 
تي يتم من خاللهـا ترجمـة       التنظيم التقليدي بأنه العملية الفنية ال      )9،ص2007النجار،(ويعرف  

  .  نظم تعمل علي تحقيق أهداف المؤسسةالخطط إلى
كزيـة  المر ، نطاق اإلشـراف  التقسيم اإلداري ،   ومكونات التنظيم تتكون من الهيكل التنظيمي ،      

  )84، ص2007جامعة القدس المفتوحة،.(والالمركزية ، السلطة  والتفويض 
 التنظيم من القيود التـي  ، تعتبر مكونات ولكن في ظل البيئة المتغيرة السريعة التي نشهدها اليوم   

 عرقلة تطور المنظمات ، فبالرغم من التغيرات التي شهدتها التنظيمات الحديثـة مـن      تؤدي إلى 
، تقليص حجـم    الهيكليات المسطحة والشبكية التوجه إلىزيادة التفويض ،  لهرمية ، التخلي عن ا  

 إال  المؤسسات نتيجة للتطور التكنولوجي وتغير المفاهيم اإلدارية والعولمة  وغيرها من العوامل           
  . اإلدارة اإللكترونية أن هذا ليس كافيا للتحول إلى

طار الفضفاض لتوزيع واسع للـسلطة والمهـام    هو اإل e-Organizing  اإللكترونيإن التنظيم 
جـل انجـاز الهـدف    أي وفي كل مكان من      التنسيق اآلن  قحقت األفقية التي    –والعالقات الشبكية   

  .المشترك ألطراف التنظيم 
اإلنترنت ومع  ن نحدد التغيرات العميقة التي تترافق مع إعادة التنظيم للمنظمات في ظل             أيمكن  و

   :  )250-249،ص ص2004نجم،(ما يلي التنظيم اإللكتروني ك
قدم وفرة غزيرة بالمعلومات للمنظمـات  ي وناته وخصائصه األساسية أصبح بمك اإلنترنت -1

 ولعل هـذا مـا أصـبح         ، بدال من الندرة الكبيرة في المعلومات في المنظمات التقليدية        
  .يتجاوز قواعد البيانات إلى مستودع البيانات 

 في  اإللكترونيةانية عظيمة لالتصاالت الشبكية وتبادل المعلومات       وفر إمك ي اإلنترنتإن   -2
 األطـراف   حالة تشارك وتفاعل غير مسبوق بكل     هذا ما يجعل المنظمة في       ،كل مكان   

  .ذوي العالقة 
نتقل بسرعة انتقال التيـار الكهربـائي وعبـر األقمـار           تعمل بالنقرات التي    ي اإلنترنت -3

األعمـال  سـمة   وهـذه الـسرعة أصـبحت     ، ءالصناعية فيما يقرب من سرعة الضو     
 ليس فقط في عمل الصفقات وإنما أيضا في العمل التنظيمي كلـه المـرتبط               اإللكترونية

  .باألعمال والصفقات 
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وهـذا مـا يعطـي        هو التكنولوجيا األكثر عولمة من كل تكنولوجيا أخرى ،         اإلنترنت -4
 .المنافسة بعدا عالميا غير مسبوق 

الـذي  )   Business Space (غير منظور هو فضاء األعمـال  مجاال اإلنترنت أوجد -5
  .يوجد على نحو مناظر وموازي لكل قطاعات األعمال المادية

هو الشكل األساسي الـسائد الـذي       و التنظيم الشبكي اإللكتروني ،      يعتمد اإلنترنت على   -6
    ، ويتميـز بالمرونـة والعمـل فـي الوقـت        يتالءم مع التشبيك الواسع وتبادل البيانات     

 . الحقيقي

 التخلص من قيود التنظيم ، مثـل هرميـة االتـصاالت وسلـسلة           يساعد اإلنترنت على   -7
 . ، حيث أصبح بإمكان الجميع االتصال الوقتي وتبادل المعلومات بسهولة فائقة األوامر

 ، كالـشركات    ساهم اإلنترنت في ظهور أشكال جديدة مـن المؤسـسات والتنظيمـات            -8
  مالهـا مـن خـالل مواقـع الويـب ، واجهـات التـسوق        تمارس أع االفتراضية التي   

 .اإللكترونية ، مصادر المعلومات والوساطة اإللكترونية وغيرها 

 المتخصـصين فـي     وي العمل عن طريق زيادة الطلب على      ساهم اإلنترنت في تغيير ق     -9
 .)  Telecommuters(  ور أنماط عمل جديدة كالعمل عن بعدوظه مجاالت المعرفة

 . مشاركين فعالين ئن من متلقين سلبيين إلىويل الزباتح -10
 

   اإللكترونية القيادة 4.6.2
  

 اقناع اآلخرين في التوجه نحو تحقيق األهـداف   بمفهومها التقليدي هي القدرة على    القيادة  
  )98، ص2007جامعة القدس المفتوحة،.(وهي التي تجمع المجموعات البشرية وتحفزها للعمل 

 العنصر البشري الذي يحتل درجة عالية من األهمية بـين           اعتمادها على  وتعود أهمية القيادة إلى   
واجهت القيـادة    حيث   ، عوامل اإلنتاج المختلفة التي تندمج معا من أجل تحقيق أهداف المشروع          

 اإلدارةفي السابق تحديان أساسين هما المهام والعاملون ، وكان هذان التحديان يتقاسمان اهتمـام            
هو المدخل الصلب للقيـادة     و ، المدخل المرتكز على المهام     ، ى ظهور مدخلين  بوقتها مما أدى إل   

هو المدخل المرن القائم على قـوة       و  ، المدخل المرتكز على العاملين   و  ، القائمة على قوة التنظيم   
  . وقبول المرؤوسين لقائدهم وتأثيره فيهم ، الشخصية وقوة العالقة بين القائد والمرؤوسين

 إدارة المنظمـة وطبيعـة      معلومات ، فال بد أن يؤثر ذلك على       ت وتكنولوجيا ال  في عصر اإلنترن  
لكترونية ، ويظهر ذلـك  إ ير نمط القيادة التقليدية إلىي وتغعالقاتها مع البيئة الداخلية والخارجية ،  

مـل   تحسس أبعاد هذا التطـور والع س تكنولوجي ، ووجود قائد قادر علىفي تكون قيادة ذات ح 
  . من الميزة التنافسية للمنظمةزاياه لتكون جزءا علي توظيف م
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  : )267-264،ص ص2004نجم،( البعد البشري تتسم بالتالي ة اإللكترونية القائمة علىإن القياد
 الزبون الـذي أصـبح يـستخدم تـسهيالت     :( Customized Leader )لزبوني  االقائد: أوال 

 ، الخصوصية ،، الجودة األفضل     ت األكثر المعلوما جل البحث عن السعر األقل ،     أ من   اإلنترنت
 في  اإللكترونيةمن الزبون هو الرقم األصعب في األعمال        جعل  األكثر أمانا واالستجابة األسرع     

  .ظل المنافسة الفائقة 
هو الذي يوجد عالقة متميزة مع العاملين سواء كانوا يعملـون    : قائد عمال ومهني المعرفة   : ثانيا  

ن الزبائن يمكـن أن ينتقلـوا       أنهم ش أ فهؤالء العاملون أصبحوا ش    . بعد  عن للشركة عن قرب أو   
  .بسهولة بقدراتهم ومعارفهم إلى خارج الشركة 

إن بيئة األعمال اليوم هـي بيئـة المنافـسة    : ( Competitive Leader )القائد التنافسي : ثالثا 
 المتاحة  اإللكترونيةوخدماته   اإلنترنتن العمل على    لك بسبب زيادة عدد المتنافسين وأل     الفائقة وذ 

للجميع وأعماله ال تتطلب استثمارات كبيرة فقد تساوت قوة المنافـسة بـين الـشركات الكبيـرة             
  .والمتوسطة والصغيرة 

إن الذين يقـودون الـشركات الجديـدة        :  ذو الخصائص األكثر مالئمة    اإللكترونيالقائد  : رابعا  
  . اإللكترونية أعمالهم أصبحوا يظهرون خصائص مالئمة تنسجم مع بيئة

 إدارةهي األكثر بـروزا فـي     ( Self - Leadership )يادات الذاتإن ق: القيادة الذاتية: خامسا
ن يتخذ قرارات سريعة وفورية لمـا  أ مطلوب منه اإللكترونين القائد   أل ، اإلنترنتاألعمال عبر   

قائد التقليدي الذي اعتـاد أن     مثل هذه الفورية ال يخضع لها ال      و ،هو مطلوب اآلن وفي كل مكان       
، الفـروق بـين     ) 5.2(ويوضح الجدول التالي     .يجد فسحة زمنية كافية لتهيئة وجمع معلومات        

  .القادة التقليديين والقادة اإللكترونيين 
  (5.2 )جدول 

  يناإللكترونيمقارنة بين القادة التقليديين والقادة 
  القائد اإللكتروني  القائد التقليدي

  Paranoid مرتاب - Evangelizingمبشر  Alert متيقظ -الشجاع 
  األسرع حركة-  Brutally Frankصريح بقوة   سريع الحركة -  قلبي–ودي 

  Info Tech Literateمتعلم بتكنولوجيا المعلومات على األقل  Info Tech Semiliterateشبه متعلم بتكنولوجيا المعلومات 

 Intensely Focusedكثيف التركيز  Clearly Focusedواضح التركيز 

  Ambiguity   likesيحب الغموض Hates Ambiguityيكره الغموض 

  يعاني من قلق الفصل بين المجاالت   يعاني من قلق تحدي التكنولوجيا 
   نموذج في الحكم الجيد     في الحكم الذاتيجنموذ

  38: العمر   57: العمر 

  ،  ، الـسعودية   ، الريـاض    ، دار المريخ للنشر    اإللكترونية ةاإلدار،   نجم عبود  ، نجم: المصدر
   .266ص  ، 2004
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تحقق قدرا عاليا من الموازنـة بـين        أن   بحاجة إلى    اإللكترونيةد على أن القيادة     يمن التأك والبد  
 وقواعد البيانات والبرمجـة     اإلدارةالذي يتمثل في عقل      ) اإلنترنتتكنولوجيا  ( حس التكنولوجيا   

ما يرتبط بها من عواطـف   و اإلدارةالحس اإلنساني في قلب     وبين   ،ية والمعرفة الصريحة    القياس
  .وتفاعل إنساني ، مجموعة التجارب والخبرات الحية ، المعرفة الضمنية والذكاء البشري 

  
  اإللكترونية الرقابة 5.6.2

  
ـ             از الفعلـي لـه     تعرف الرقابة بشكلها التقليدي بأنها متابعة العمل وقياس األداء واالنج

، بحيث تحدد االنجازات االيجابية التـي يجـب          ومقارنته بما هو مخطط باستخدام معايير رقابية      
هـداف  تدعيمها واالنحرافات السلبية التي يجب معالجتها وتالفيها مستقبال ، وبالتالي تحقيـق األ            

  )343،ص2002محمد،.(المطلوبة 
ث يكون المدير   ، وبحي   غير سارة في المستقبل     عدم مواجهة أي مفاجآت    ويهدف نظام الرقابة إلى   
  . استعداد لالستجابة ألي متغير في الوقت المناسب أو واضعو الخطط على

 وهذا ما ، برز الخصائص التي اتسمت بها الرقابة التقليدية هي أنها رقابة موجهة للماضيومن أ
  .ذ يظهر واضحا في كون الرقابة هي المرحلة التي بعد التخطيط والتنفي
ليس  ،يتم انجاز ما هو فعلي       يتم التصحيح ألي انحراف بين ما هو مخطط وما هو فعلي بعد أن            

 وذلك  ،م بما هو فعلي     اهذا وحسب بل إن الرقابة التقليدية ال يكون ممكنا انجازها فور انجاز القي            
قارير القائم علـى   نظام التوألن الرقابة التقليدية تعتمد على  ،  ن الرقابة بالعادة تتم بشكل دوري       أل

جمع البيانات والمعلومات من جهات متعددة ومن ثم جدولتها وتحليلها وكتابة التقريـر النهـائي               
 وكل هذا يجعل تاريخ التقرير الذي يقدم فيـه متـأخرا كثيـرا عـن          ،الذي يرفع للمدير األعلى     

 مشكالت الرقابة   احدة من وهذه الفجوة الزمنية هي و     ،التاريخ الذي يتحدث عنه مضمون التقرير       
   . التقليدية

أكثر قدرة على معرفة المتغيـرات الخاصـة بالتنفيـذ أوال بـأول     ، فإنها  أما الرقابة اإللكترونية 
 فالمعلومات التي تسجل فور التنفيذ تكون لدى المدير في نفس الوقـت ممـا               ،وبالوقت الحقيقي   

تالي على اتجاهـات النـشاط خـارج        يمكنه من معرفة التغيرات قبل أو عند التنفيذ واالطالع بال         
لين عـن   والسيطرة التخاذ ما يلزم من إجراءات التصحيح التي تصل في نفس الوقت إلى المسؤ             

  )272،ص2004نجم،.( ، وبالتالي إلغاء الفجوة الزمنية وتحقيق الرقابة المستمرةالتنفيذ 
ما يجعـل  م أو الطلبيات ومما يزيد من قدرة الرقابة هو توفر خدمات أدوات التعقب سواء للتوريد  

  .العمل الفوري مع كل األطراف ذات العالقة بالرقابة ممكنة االنجاز وبكفاءة 
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 تحقق استخداما فعاال ألنظمة وشبكات المعلومات القائمـة         اإللكترونية أن الرقابة    هال شك في  مما  
في كـل    ( وشاملة) في كل وقت    ( نية  آ بكل ما يعنيه من فحص وتدقيق ومتابعة         اإلنترنتعلى  

بالنقاط  وهذا ما يمكن أن يحقق لها مزايا كثيرة يمكن تحديدها            ،) مكان وبتكلفة ووقت محدودين     
  :  )277،ص2004نجم،( التالية
   بـسبب الرقابـة المـستمرة بـدال مـن      ،الحد األدنى من المفاجآت الداخلية في الرقابة     -1

  . الدورية
 المطلـوب فـي     اإلدارييقلل من الجهـد      وهذا مما    ،ز العالقات القائمة على الثقة      يتحف -2

  . الرقابة
توسيع الرقابة إلى عملية الشراء ، الموردين ، الشركات المشتركة في شـبكة األعمـال                -3

   .Extranet الخارجية
 أو العمليات أو األنـشطة لـصالح التأكيـد          تص أهمية الرقابة القائمة على المدخال     يتقل -4

   .الرقابة بالنتائجقرب إلى أالمتزايد على النتائج فهي إذن 
تساعد على انخراط الجميع في معرفة ماذا يوجد في الشركة إلى حد كبير فهـي نمـط                  -5

  . )الكل يعرف ماذا هناك ( الرقابة الذي يمكن وصفه بنمط 
  :  )278،ص 2004نجم،(ومقابل ذلك قد تواجه الرقابة اإللكترونية بعض المشكالت مثل 

اني الذي هو األساس في كل تطوير حقيقي في الـشركة  لتفاعل اإلنس اافتقارها أحيانا إلى  -1
  .األنظمة والمعايير وغيرها وأ نسواء تطوير للعاملي

 . من علمهوبأول من د  تراقب نشاطاتهم أوالاإلدارةن أقترن لدى البعض بي -2

 تجعل الشركة ومعلوماتها معرضة عموما      اإللكترونية حيث إن الرقابة     ،مشكالت األمن    -3
 . لالختراق

ثاره السلبية فـي إمكانيـة      آ إلى الشركاء هو األخر يحمل       اإللكترونيةوسيع الرقابة   إن ت  -4
 .التسلل إلى قواعد بياناتها 

نه إذا حصل على برمجيـة      أ فالبعض قد يعتقد      ، اإلنترنتمخاطرة االعتماد الزائد على      -5
 .ذا كافيا  عليها سيكون هاإللكترونيةقياسية لتشبيك أعمال الشركة والرقابة 

ن المضمون الرقابي يظل عمال إداريا ذكيا فقط في إعادة تقييم          ن هذا ليس صحيحا أل    ولك
بل وفي ربـط ذلـك بـالظروف        ،  تمدة في الرقابة    عما يجب الرقابة عليه والمعايير الم     

الخارجية التي تتطلب جهدا رقابيا مكمال بالنظر لتأثيره علـى الجهـد الكلـي للرقابـة                
 .ونتائجها 
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الفرق بين الرقابة التقليدية والرقابـة اإللكترونيـة ، والتـأثيرات           ) 10.2(الي  ويوضح الشكل الت  
  . المختلفة للرقابة اإللكترونية

  )10.2( شكل
  اإللكترونية وةالرقابة التقليدي

 
،  ية، الـسعود   ، الريـاض    ، دار المريخ للنشر    اإللكترونية اإلدارة،   نجم عبود  ، نجم: المصدر
   .275ص  ، 2004
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  اإللكترونية اإلدارة أنظمة 7.2
  

 تنفيذ األعمـال اإللكترونيـة      ة ، من الضروري التدريب على     لتشغيل المنظمة اإللكتروني    
ستراتيجية وخط سـير    وصف وتحليل وتقييم الوظائف ، تحديد الخطة اال         والتعيين ،  ربعد االختيا 

  .الصالحيات العمل ووصف السلطات والمسؤوليات و
 مـع الحفـاظ     وإرسال الملفات والتقارير الفورية ،     تتم االتصاالت من خالل البريد اإللكتروني ،      

                            مـــن وســـالمة أ عمليـــات التوثيـــق ودعـــم اإلدارة العليـــا وضـــمان ىعلـــ
  )61،ص2008النجار،.(المعلومات 

فـي المنظمـة حتـى       ، التي يجب أن تتوفر        اإللكترونية ةوهذا كله يتطلب مجموعة من األنظم     
  .هذه األنظمة ) 11.2(، ويوضح الشكل التالي   منظمة إلكترونية بشكل كاملتستطيع التحول إلى

  
  )11.2( شكل

  اإللكترونية وأنواع األنظمة اإللكترونيةالمؤسسة 

 
   ، مـصر  ، اإلسـكندرية  ، الجامعيـة  الـدار  ، الحكومة اإللكترونية  ، فريد ، النجار :المصدر
  . 61ص  ، 2008
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حول المنظمة من منظمـة تقليديـة       أنواع تلك األنظمة الالزمة لت    ) 39،ص2007عامر،(ويلخص  
  :لكترونية إمنظمة إلى 

  .نطمة المتابعة الفورية أ -1
    .لكترونيأنظمة الشراء اإل -2
  .أنظمة الخدمة المتكاملة  -3
    . كبيرة الحجم نظم التعامل مع البيانات -4
  .النظم الخبيرة والذكية  -5
نظم تتبع العملية اإلنتاجية  ،نظم التصميم واإلنتاج نظم تطوير العملية اإلنتاجية وتشمل  -6

 .نظم الجودة الشاملة و

م البورصات نظ ، نظم البنوك الدولية وتشملنظم تطوير العالقة مع مؤسسات التمويل  -7
 .ظم بورصات السلع نوالعالمية 

قطة التجارة ن ، اإللكترونيطوير عمليات التسويق والتوزيع وتشمل نقاط البيع نظم ت -8
 . عالقة العمالءإدارةنظم و اإللكترونية

 
   اإللكترونية اإلدارة معوقات تطبيق 8.2

  
تواجه اإلدارة اإللكترونية تحديات كبيرة ذات طبيعة خاصـة ، ألن اإلدارة اإللكترونيـة              

اتجة من اندماج تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت واقتصاد المعرفـة         هي عملية ابتكار جذرية ، ن     
  . وتطبيقات نماذج األعمال الجديدة

  : تلك التحديات بالنقاط التالية) 222،ص2005ياسين،(ويلخص 
  . إدارة عملية التحول اإللكتروني الكامل ألنشطة وعمليات المنظمة -1
 .  اإللكترونيةل نموذج األعمايدية إلىل من نموذج األعمال التقلتهيئة المنظمة لالنتقا -2

 . تنمية وتطوير البنية التحتية لألعمال اإللكترونية -3

  . شبكة الويبإدارة موقع المنظمة على -4

  .إدارة المشروعات والمنظمات االفتراضية -5

لـب معالجتهـا االنفتـاح      هذه هي التحديات الجوهرية التي تواجه اإلدارة اإللكترونية والتي تتط         
 حشد  الطاقات والموارد التنظيميـة  ، وإلى  األفكار المبتكرة وأساليب العمل الجديدة علىالمستمر  

  . ستراتيجي نحو األعمال اإللكترونيةلقيادة عملية التغيير اال
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امل التي تعيق تطبيقهـا   أما معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ، فهناك مجموعة من العو       
  : لعوامل التاليةبا) 55-54،ص ص 2007عامر،(يلخصها 

 التـي تعتمـد علـى    اإللكترونية اإلدارة إلى التقليدي اليدوي    اإلداريالتحول من العمل      -1
 نقطـة   إلىالتقنيات الرقمية الحديثة ، ال يعني بالضرورة إلغاء كل النظم اليدوية والعودة             

ـ        ل البداية وفقدان السرية في المعامالت ، بل هذا سوف يدعم االهتمام بالـسرية مـن قب
  .الخوف من التغيير من قبل المسئولين والموظفين والموظف ، 

قـرار فنـي ، إداري      ( تداخل مسؤوليات اتخاذ القرار لإلقدام على التغيير أو االنتقـال            -2
  . )واستراتيجي 

  . قلة االعتمادات المالية للتطبيقات الحديثة  -3
  .عدم االطالع على نماذج ناجحة في البيئة المجاورة  -4
  بشكل موسع في المؤسسات أو اقتصارها علـى فئـة معينـة دون              نترنتاإلعدم توفر    -5

  .غيرها 
  .عائق اللغة في بعض األحيان  -6
  .استمرارية عملها من حيث عدم وجود ثقة كاملة بالتقنيات الحديثة  -7
  . التدريب  مما يزيد الحاجة إلى،لتقنيات ل المستخدمة الكفاءات البشرية نقص  -8
ة التقليدية في   اإلداريمة على الحاسوب لم تغير من اإلجراءات         النماذج الحالية القائ   بعض -9

  . الكامل اإللكتروني النظام إلىالتعامل وبالتالي لم تقنع اآلخرين باالنتقال 
  .داخل المسئوليات وضعف التنسيق ت -10
  .شريعات المناسبة تغياب ال -11
  .ات المرجوة يزقلة وعي الجمهور بالمم -12
  .مصالح الخاصة غياب الشفافية ونفوذ مجموعات ال -13
 . المناسبة توفر وسائل االتصال عدم -14
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  e-HRM لكترونياًإإدارة الموارد البشرية  : الثالفصل الث
  

   مقدمة1.3
  لكترونياًإ مفهوم إدارة الموارد البشرية 2.3
  لكترونياًإ أهداف وأهمية إدارة الموارد البشرية 3.3
  ياًلكترونإ متطلبات إدارة الموارد البشرية 4.3
  لكترونياًإ  مجاالت إدارة الموارد البشرية 5.3
  لكترونياًإ نتائج تطبيق إدارة الموارد البشرية 6.3
  لكترونياًإتطبيق إدارة الموارد البشرية تحديات  7.3
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   مقدمة1.3
  

 هي خزانات الملفات الورقية وكانت توجد بمكاتـب       لحفظ الملفات   كانت الوسيلة األولى      
 مـدير  وكـان ، دراج مملوءة بملفات مرتبة أبجديا أكانت عبارة عن  حيث ،قسم شؤون العاملين    

كلما كان يحاول البحث عن ملف موظف حدث تغيير         يعاني  داري   أو المساعد اإل    الموظفين شئون
  . حد بياناته مثل عنوانه أفي 

ساسـي علـى    أز بشكل    تنحصر في حفظ السجالت مع التركي       الموارد البشرية  كانت وظيفة نظم  
وإذا حـدث   ،   الشخصية   تالمعلومات األساسية الخاصة بالموظفين وعناوينهم وغيرها من البيانا       

توسع بإحدى الشركات وزاد تعقد األنشطة التي تقوم بها فمن الممكن أن يتم حفظ بيانات أخـرى               
   .عن الموظفين بتلك الملفات مثل سجالت التدريب 

نظم المعلومات الخاصة بالموارد البشرية وغيرها من النظم المرتبطة         للقد كانت الطبيعة الخاصة     
وقد كـان ذلـك يمثـل       ،  بأعمال الشركات في الغالب سببا يحول دون اتصالها يبعضها البعض           

ياجـات  مشكلة كبيرة ، ولهذا بدأت مجموعة من الشركات في تصميم حزم برامج تغطي كل احت              
  Enterprise Resource Planning )( رد الـشركات الشركات والتي يطلق عليها تخطيط موا

 ، وبالرغم من كفاءة الكثير من تلك الحزم فقد ظلت بمثابة نظم             ERPوالتي تعرف اختصارا ب     
  .خاصة ومستقلة بذاتها ، وكان من الصعب على النظم الخارجية االتصال بها 

  
كان يعد ثورة هائلـة     نه  أعلى الرغم من     استخدام الكمبيوتر في كل شيء       إن التحول إلى  

 أنهى بالفعـل التعامـل مـع الملفـات       فقد ، لم يستطع تغيير الكثير من األمور        ،في ذلك الوقت    
 ظل قسم شئون العـاملين      حيث ،الورقية ، ولكن لم يحدث تطور كبير في أسلوب التعامل معها            

ـ             المنظمةيقوم بدور تفاعلي في      ضيف الكثيـر    ، فهو يقوم بما يطلب منه من أعمال ولكنـه ال ي
   . للمنظمة

،  من سمات المنظمات التي تحقق نجاحا متميزا أنها تحسن انتقاء وتوظيـف المـوارد البـشرية           
، وفي ظـل تلـك التغيـرات         والعنصر البشري يتأثر كغيره بالبيئة الخارجية والداخلية للمنظمة       

غييـر جـذري فـي      ، فإن إدارة الموارد البشرية تتعرض لت       والتطور في الفكر اإلداري الحديث    
  .مفاهيمها وسياساتها واستراتيجياتها وممارساتها 

 حد أن المهنـة      إلى إن التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية هي تحديات عميقة وشاملة ،           
 البعض أنها تقادمت وليس لها مكان في المستقبل بدون تغييـر           ويرى أصبحت مهددة بحد ذاتها ،    
  )15،ص2003الخزامي،.( اجه المنظمات بشكل عامواستيعاب التحديات التي تو
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ثورة اإلنترنـت    و إن من أهم هذه التحديات التي تواجه منظمات اليوم هي التغيرات التكنولوجية           
 ، حيث أن لها مضامين ضخمة بالنسبة لوظيفة المـوارد البـشرية ، ألنهـا تعنـي           تواالتصاال

ية ، وفـي دعـم وتنفيـذ الخطـط          تغييرات جذرية في كافة وظائف وأنشطة المـوارد البـشر         
  .اإلستراتيجية للمنظمة 

  المهنـة اآلمنـة ، التغيـر فـي هياكـل            والتحول إلى وفي عصر انتهاء مفهوم الوظيفة اآلمنة       
 اقتـصاد المعرفـة وخدمـة       التوجه إلى و  والتكنولوجيا ةالمنظمات ، تقليص العمالة بسبب األتمت     

 للتغيـرات ، ويعطـي مرونـة لوظيفـة     كنمط وتوجه يستجيب  e-HRMالزبون ، ظهر مفهوم
  .الموارد البشرية ، بحيث تبقي قائمة كمهنة ، ومرنة باستجابتها للتغيرات 
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  لكترونياًإ مفهوم إدارة الموارد البشرية 2.3
   مفهوم ووظائف إدارة الموارد البشرية 1.2.3

  
ن دورها التقليدي مقصورا على القيـام       تطورت وظيفة إدارة الموارد البشرية فبعد أن كا       

خذ دورها يتسع ليصبح أكثر     أ ، والتعيين وصرف األجور ومنح اإلجازات       ةباستقطاب اليد العامل  
 يتطلـب تـوافر كفـاءات       يسـتراتيج اوأصبح إلدارة الموارد البشرية دور       ،شموال وتخصصا   

 البشرية تمـارس   المواردرةمتخصصة لمزاولة الجوانب المتعددة من نشاطاتها ، فقد أصبحت إدا     
   )10،ص2002،نصر اهللا (. ستراتيجية إلى جانب المهام التنفيذيةامهام متخصصة و

العاملين في  منفعة من األفراد    إدارة الموارد البشرية بأنها ال    ) Mondy&Noe,2005,p4( يعرف
  .المنظمة لتحقيق أهداف المنظمة 

اد للمنظمة بالكم والنوع المناسبين وبما يخـدم        هي النشاط الذي يتم بموجبه الحصول على األفر       و
كبر قدر ممكن من طاقتهم وجهـودهم  أأغراض المنظمة ويرغبهم في البقاء فيها ويجعلهم يبذلون    

  ) 20ص،2003،ةعربايال(.إلنجاحها في تحقيق أهدافها 
ظمـة   المحور األساسي في تنظيم العالقة بين المن       بأنها) 5،ص2006،صالح،والسالم(كما يعرفها   

والعاملين ، وترمي إلى تحقيق أهدافها وهدفهم ويتم ذلك من خالل مجموعـة أنـشطة وبـرامج               
خاصة بالحصول على الموارد البشرية وتنميتها وتوظيفها وتقويم أدائها وصيانتها واالحتفاظ بهـا       

 .ستراتيجية هامة ال يمكن االستغناء عنها ابشكل فعال ، وهي من هذا المنطق تعد إدارة 

كل اإلجراءات والسياسات المتعلقة باختيار وتعين وتدريب       بأنها   )14ص،2000،ةدشحا( رفهاويع
  ، العاملين ومعاملتهم في جميع المستويات والعمل على تنظيم القوى العاملـة داخـل المؤسـسة              

وزيادة ثقتها في عدالة اإلدارة وخلق روح تعاونية بينهـا والوصـول بالمؤسـسة إلـى أعلـى                  
  .نتاجية المستويات اإل

ومن خالل هذه التعريفات ، يكون لدينا عـدة مـستويات إلدارة             ،وهناك تعريفات عديدة أخرى     
  :الموارد البشرية 

  . إدارة الموارد البشرية كممارسة ونشاط -1
 . إدارة الموارد البشرية كحقل من حقول الدراسة -2

 . إدارة الموارد البشرية كمهنة -3

  .  في التنظيمإدارة الموارد البشرية كوحدة إدارية -4
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طبيعة عالقة إدارة الموارد البشرية ووظائفها المختلفة مع بـاقي مكونـات            ) 1.3(يظهر الشكل   
  .المنظمة 

  )1.3(شكل 
   مع المنظمة إدارة الموارد البشريةعالقة

 
  : المصدر

Emma Parry , Shaun Tyson , Doone Selbie , Ray Leighton , " HR and 
. 3p, 2007, uk.co.cipd.www, " dvantagesAImpact and  :echnologyT  

  
وتنبع أهمية إدارة الموارد البشرية في كونها تؤدي دورا رئيسيا  فـي وضـع وتنفيـذ الخطـط               

ستراتجية الكليـة  ستراتيجية الموارد البشرية مع كل من اال     ا، حيث يجب أن تتكامل       ستراتيجيةاال
  )114،ص2008درة،والصباغ،.( تيجيات الوظيفية األخرىللمنظمة واالسترا

ستراتيجية إدارة الموارد البشرية قد لعبـت  ا، وجد أن )  Mark Huselid (وفي دراسة أعدها 
  : )117،ص2008،والصباغ،درة(ها من خالل دورا أساسيا في تحسين أداء الشركات التي درس

  . تحسن نوعية أداء العاملين -1
 . جتخفيض تكاليف اإلنتا -2

 . تحسن خدمة العمالء والزبائن -3

 . ارتفاع معدل رضا العمالء -4

 .ارتفاع معدل اإلنتاجية  -5

  
  

إدارة أفضل 
 للموارد البشریة

التطویر وإدارة 
 األداء

االحتفاظ 
بالموظفین 

 افأتھمومك

عالقات الموظفین 
 واالتصاالت

  معلومات
   الموارد 
البشریة 

 والمحاسبة

 إدارة الموارد 
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تتعدد وظائف إدارة الموارد البشرية داخل المنظمة ، وأيضا تتطور تبعا للتغيرات البيئية             
الداخلية والخارجية التي تواجه كافة منظمات األعمال ، ويمكن إيجاز هـذه الوظـائف بالنقـاط                

  :   )Mondy,&Noe,2005,pp5-7(لية التا
هي العملية التي من خاللها تؤمن المنظمة احتياجاتهـا مـن المـوظفين ذوي              : التجهيز -1

االستقطاب  التخطيط ،  شمل تحليل الوظيفة ،   ت، و  المهارات المالئمة في الوقت المناسب    
 . واالختيار

،  يط المسار المهنـي تخط هي وظيفة تشمل التدرب والتطوير ، : تطوير الموارد البشرية   -2
  .تطوير المنظمة وتقييم األداء 

 تشمل التعويضات المالية والغيـر ماليـة التـي يحـصل عليهـا             : التعويضات والمنافع  -3
 .سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة  الموظف ،

تعني هذه الوظيفة بحماية الموظفين من حـوادث وإصـابات العمـل       : والصحةالسالمة   -4
 نقص في إجراءات السالمة أو من       ،أخطاء الموظفين   ،  ء إدارية   سواء الناتجة من أخطا   

 . جراء حوادث العنف وغيرها

 صحة وعافية الموظف ، وتوفر له       مل توفير ظروف عمل صحية تحافظ على      وكذلك تش 
 التأكد من خلو الموظف من األمراض       نتاج بشكل أفضل ، وتعمل على     بيئة تمكنه من اإل   

   .الفيزيائية والعاطفية وغيرها
تشمل أنشطة إدارة العالقات بين الموظفين من جهة ، وبين          : العالقات العمالية والنقابية     -5

 .من جهة أخرى المنظمات والنقابات العمالية والمهنية 

وتلك الوظائف ليست بمعزل عن بعضها ، حيث أن وظائف إدارة الموارد البـشرية متداخلـة ،                 
ونـستعرض فيمـا يلـي      الوظائف األخـرى ،    لىها يؤثر ع  حدأويكمل كل منها اآلخر ، وفشل       

  :تعريفات تلك الوظائف 

 ومات عن كل وظيفـة بغـرض التعـرف علـى           عملية جمع معل    هي :تحليل الوظائف  -1
  وعلـى  الوصف الوظيفي المتمثل في الواجبـات والمـسؤوليات وظـروف العمـل ،            

فرهـا لـدي   المواصفات الوظيفية المتمثلة في المهارات والخبرات والقدرات الواجب توا    
  ) 39،ص1998جامعة القدس المفتوحة،(. شاغل الوظيفة

تحديد االحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية كما ونوعـا         : ط الموارد البشرية  يخطت -2
  ) 44ص،2003،عباس(.الطلب على الموارد البشرية  أو  التنبؤ بالحاجة خاللمن

نون القاعدة التـي    يكوألفراد   استمالة وجذب مجموعة كافية من ا      هو عملية : االستقطاب -3
صـالح  و،الـسالم (. الوظائف الـشاغرة     ئتيار أو انتقاء أصلح األفراد لمل     يمكن منها اخ  

 )81،ص2006
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األفراد الـذين تتـوفر لـديهم المـؤهالت       عملية انتقاء  :ن الموارد البشرية  يياختيار وتع  -4
 )(Mondy&Noe,2005,p162. المطلوبة والمناسبة لشغل وظائف معينة

 العاملين المهـارات والمعـارف واالتجاهـات        بعملية اكتسا :  وتطوير العاملين  تدريب -5
االيجابية المرتبطة بوظائفهم للمساهمة في تصحيح االنحرافـات فـي األداء الحـالي أو     

 ) 45ص،2003عباس،(.تحسين األداء المستقبلي 

وهي مقارنة بين    ، أو لفرق العمل  نظام لمراجعة وتقييم أداء المهمات للفرد       : تقييم األداء  -6
    )(Mondy&Noe,2005,p252. المطلوب والمفترضمستوى األداء الحقيقي واألداء 

الجهود الرسمية والنظامية التي تساعد العاملين في تطورهم        : التخطيط والتطوير المهني   -7
وهذه البرامج تتـيح الفرصـة للعـاملين    ،  ارهم موردا حيويا في المنظمة      بوتقدمهم باعت 
 ) 45ص،2003،عباس(. ليةلحااالموقع األعلى أو إثراء وظائفهم للترقية إلى 

تشمل التعويضات المالية المباشرة مثل األجور التي يحصل عليها          :التعويضات والمنافع  -8
، المكافآت والحوافز ، التعويضات المالية الغيـر مباشـرة مثـل             الموظف مقابل عمله  

والمنـافع الماديـة مثـل الـضمان        التعويضات التطوعية أو المنصوص عليها قانونا ،        
االجتماعي وتعويض إصابات العمل واالستغناء عن الموظف ، والمنافع الغيـر ماديـة             

    )(Mondy&Noe,2005,p285. مثل الرضا الوظيفي والرضا الناتج عن بيئة العمل

ر الحاجات اإلنسانية واالجتماعية للعـاملين      يهي السياسات المصممة لتوف   : عالقة العمل  -9
وإقامة االتصاالت والتفاعالت السلمية بينهم وبين اإلدارة من جهة وبينهم          ،  المنظمة  في  

 ) 46ص،2003،عباس(.وبين النقابات العمالية من الجهة األخرى 

في المؤسسة بتـوفير ظـروف عمـل        البشرية  تعني إدارة الموارد     : الصحة والسالمة  -10
المتهم ، وتستمد هـذه العنايـة       مناسبة تمنع من وقوع أخطار تهدد صحة الموظفين وس        

قوامها من عامل أخالقي غايته المحافظة على العنـصر البـشري وتجنـب الحـوادث               
 وتوفير شروط عمل صحية تـضمن اسـتمرار      ، واإلصابات التي تعرض حياته للخطر    

 )327ص،2000أبو شيخه،(. عامل التكلفة كذلك من اامهو المؤسسة وتستمد قطنشا

  
 e-HRM لكترونياًإلموارد البشرية  مفهوم إدارة ا 2.2.3

  
 ، فمنهم من يطلق عليـه   تعريفات ومسميات تحمل نفس المعنى ، له e-HRMإن مفهوم

 ، وآخرون يطلقون عليـه   Virtual HRM ،أو e-HRفي الدراسات األدبية األجنبية المصطلح 
HR Intranet،  أوWeb–Based HR  ،  خـر  وغيرهم من الباحثين يطلقون عليه مـصطلح آ
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 آخـرين  ، باإلضافة إلـى ) CHRIS( ويرمز له باختصار Computer-Based HRMيسمي 
  )HR Portals). Ruel&others,2004,p1يطلقون عليه  

 عرض مجموعة من التعريفات التي تناولت هـذا المفهـوم ، حتـى              دنا إلى وهذا االختالف يقو  
 ، وهـذه    HRMISمفهـوم   نستطيع إعطاء صورة واضحة عنه ، والتفريق بعد ذلك بينه وبين            

  : التعريفات هي
  )Parry&others,2007,p2.( استخدام التكنولوجيا مع وظائف إدارة الموارد البشرية -1
االتصال عن طريق التكنولوجيا الموجهة من خالل الشبكات بين المنظمة والعاملين فيها             -2

 )Ruel&others,2007,p4.(بما يتعلق بإدارة الموارد البشرية 

 استراتيجيات وإجراءات وسياسات إدارة الموارد البشرية في المنظمة مـن           طريقة لتنفيذ  -3
 )Schramm,2006,p21.( تقنيات الويب  دعم موجه مباشر وواعي معتمدا علىخالل

والعـاملين مـن الـدخول     بأنها تطبيق أي تكنولوجيا تمكن المدراء )  Wyatt (يعرفها  -4
نظمة األخرى من أجل االتصال ، تقيـيم         إدارة الموارد البشرية وخدمات الم     المباشر إلى 

ــرق ــة   ، األداء ، إدارة الفـ ــراض إداريـ ــيم  وألغـ ــة والتعلـ                   إدارة المعرفـ
 )Foster,2008,p2.(أخري 

فيذ تكنولوجيا المعلومات لـدعم   ، فيعرفها بأنها عملية تخطيط وتن)  Strohmeier(أما  -5
 مشاركة فـي انجـاز أنـشطة المـوارد          األقل شخصين أو مجموعة من األفراد لل       ىعل

 )(Torres-Coronas&Arias-Oliva,2009,p286. البشرية

تطبيق متميز للتقنيات المعتمدة على الويب في النظم المرتبطة بالموارد البشرية ، والذي              -6
سيسهم مع بعض التغيرات التنظيمية األخرى في إتاحة إمكانية الوصول إلى المعلومـات    

رص عديـدة إلدارة تلـك      وكذلك توفير ف  ،  لبشرية على نطاق واسع     الخاصة بالموارد ا  
 )18،ص2007وماركهام،هوبكنز،(.المعلومات 

التطبيق العملي الستراتيجيات وسياسات وممارسات المنظمة في الموارد البـشرية عـن          -7
طريق الدعم الموجه واالستغالل الكامل لقنوات شبكة المعلومات الداخليـة والخارجيـة            

  )242،ص2008النجار، .(HRMهي طريقة ألداء وظائف والدولية ف
 العناصر نفسها التـي تتكـون منهـا          ، تشتمل في تعريفها على     e-HRM أن   ومما سبق ، نرى   

 ، وبالتالي دمج أنـشطة      ICTلكترونية ، والتي تشمل دمج وظائف اإلدارة بتكنولوجيا         اإلدارة اإل 
ات واإلنترنـت أو اإلنترانـت أو        الـشبك   ، واالعتماد علـى    ICT بتكنولوجيا   HRMووظائف  

  .اإلكسترانت ، استجابة للتغيرات في بيئة األعمال والبيئة الخارجية 
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ول أنـشطة ووظـائف      تح  ، يؤدي بالتالي إلى     اإلدارة االلكترونية  إن تحول المنظمة إلى   
ـ        منظومات إلكترونية متكاملة ، وقد يكون التحول كامال        المنظمة إلى  د  أو تدريجيا ، وهـذا يعتم

 تحـديث أم   ، وما إذا كانت بحاجة إلى    توفر نظم المعلومات في المنظمة بشكل أساسي        مدى على
المحصلة فإن   اإلدارة االلكترونية ، وفي      ى مدى توفر مقومات وعناصر التحول إلى      وعل تغيير ، 

  .ستراتيجية  توجهات المنظمة االهذا التحول يعتمد على
، فهذا يعني أنه يوجـد نظـام معلومـات           e-HRMعن  ومن هذا المنطلق ، فإنه عندما نتحدث        

، فنظم معلومات المـوارد    ، وذلك حتى نفرق بين المفهومين HRMISإلدارة الموارد البشرية
البشرية ظهرت كغيرها من النظم نتيجة ثورة تكنولوجيا الكمبيوتر في السبعينات والثمانينيات من             

 ،   المحاسبية وإدارة المخزون والنظم الماليـة      القرن الماضي ، وظهر معها أنظمة أخري كالنظم       
  .  توفر وتطور تلك النظم بشكل كبير في ذلك الوقتوساعد تطور قواعد البيانات على

نظم معلومات الموارد البـشرية بأنهـا مجموعـة العناصـر           ) O'Brien,2002,p145(يعرف  
بـإدارة المـوارد    المشتركة التي تشمل جمع وتحليل وتخزين واسترجاع المعلومـات الخاصـة            

  .البشرية لدعم قرارات التوظيف والرقابة وقياس وتحسين األداء والتخطيط 
بأنها أي نظام يساعد المنظمة في االسـتعالم وتخـزين وتحليـل     )  Tannenbaum(ويعرفها 

  )Parry&others,2007,p2.(لخاصة بإدارة الموارد البشرية واسترجاع وتوزيع المعلومات ا
  

 ، بأن أنظمة معلومـات المـوارد        HRMIS وبين   e-HRMئيسي بين   يكمن الفرق الر  
 هم في  HRMIS البشرية موجهة نحو خدمة إدارة الموارد البشرية نفسها ، ومستخدمي أنظمة 

  .الغالب من العاملين في إدارة الموارد البشرية بغرض تطوير الخدمات المقدمة للمنظمة 
لعاملين خارج إدارة الموارد البشرية سـواء كـانوا          ا  هم ة فإن الفئة المستهدف   e-HRMبينما في   

مدراء أم موظفين ، بحيث تقدم خدمات الموارد البشرية عبر اإلنترانت أو اإلنترنت لالسـتخدام               
  )Ruel&others,2004,pp1-2.( من قبل كافة العاملين في المنظمة

ك من خالل   ، وذل  ظمةستراتيجية للمن  ، عامال رئيسيا في إعداد وتنفيذ الخطة اال        HRMISوتبقي  
  .القـرار   أصـحاب  صول المعلومات إلى البيانات الدقيقة ، وسرعة و    االعتماد بشكل كبير على   

)Armstrong,2001,p875 (  
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  . مع المنظمة HRMISتفاعل ) 2.3( يوضح الشكل التالي 
  )2.3(شكل 

   بالمنظمة HRMISعالقة 

 
 ، 2008، مصر ، اإلسكندرية ، الجامعية الدار ، االلكترونيةالحكومة   ، فريد ، النجار :المصدر

  . 251ص 
  

 ، ولكـن تغيـرت      e-HRMإن وظائف إدارة الموارد البشرية لم تتغير ضمن مفهـوم           
بحيث أصبحت تعتمد بـشكل رئيـسي علـى         الطرق واألساليب المستخدمة في تلك الوظائف ،        

 األفراد في المنظمة ، حيث أصبحوا مشاركين في وظـائف            ، وكذلك تغير دور    ICTتكنولوجيا  
  . تلك اإلدارة بشكل أكثر فعالية مما سبق

 علـم    وظيفة إدارة الموارد البشرية إلى     حول إن تطور التكنولوجيا ، وتطور تحليل قوي العمل ،        
ة فقـط  ويمكن قياس أثره من خالل نتائج أعمال المنظمات ، ليست الكبير      يمكنه اتخاذ القرارات ،   

  )Schramm,2006,p1.(بل حتى الصغيرة 
 أن العوامل ذات الميزة التنافسية      امعة ميشيغان ، توصلت الدراسة إلى     وفي دراسة أجريت في ج    

  : )Schramm,2006,p1(إلدارة الموارد البشرية تتكون من 
  .تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية  -1
 . ستراتيجية إلدارة الموارد البشريةالمساهمة اال -2

 . االعتمادية الشخصية -3

 . التوصيل الجيد -4

 .المعرفة  -5

  
  

HRMIS 

ICT 
  المنظمة

 اإلدارة االلكترونیة
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 ، زيـادة  HRM زيادة كفاءة عمليـات  ع إدارة الموارد البشرية يعمل على     إن دمج التكنولوجيا م   
لعمـل والمهـارات     تغيير إجـراءات ا     باإلضافة إلى  تفاعل الموظفين وعمليات االتصال بينهم ،     

ــشرية  ــوارد البـ ــدى إدارة المـ ــواء لـ ــة سـ ــدىالمطلوبـ ــراد  أو لـ ــة أفـ                              كافـ
  )(Parry&others,2007,p1 .المنظمة
 معـرفتهم التكنولوجيـة ، التعامـل بلغـة           أن يرفعوا مستوى    مختصي الموارد البشرية ،    وعلى

زيـادة التنـسيق   تطوير معارفهم ومهاراتهم و،  منظمات األعمال العصرية الموجهة بالتكنولوجيا    
  .اإلدارات األخرى في المنظمة والتنظيم مع 

، فالهدف منها هو زيادة التفاعل مـع   ال يعني إهمال العنصر البشري في هذه العملية      األمر  وهذا  
، وهذا ال يتم انجازه في منـأى عـن           التغيرات المعاصرة وزيادة كفاءة المنظمة وتقليل التكاليف      

، ولكن بإضـافة    مام في المنظمة     العنصر البشري هو محور االهت     العنصر البشري ، حيث يبقى    
  .  مواكبة التغيرات في بيئة األعمالتحديثات تساعده على
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  e-HRM لكترونياًإ أهداف وأهمية إدارة الموارد البشرية 3.3
      e-HRM لكترونياًإ أهداف إدارة الموارد البشرية 1.3.3

   
لكترونيـة ، ومواكبتهـا   ف اإلدارة اإل  ، نابعة من تكاملها مع أهـدا       e-HRM إن أهداف   

 تلك األهداف بزيادة التركيز علـى )   Lepak & Snell(للتغيرات في بيئة األعمال ، حيث حدد 
 زيـادة كفـاءة إدارة المـوارد        ستراتجية ، زيادة مرونة اإلجراءات والممارسـات ،       القضايا اال 
ة موجهة نحو خدمة اإلدارة والعـاملين        تقليل التكاليف وأن تكون إدارة الموارد البشري        ، البشرية

  )Ruel&others,2007,p5.( في المنظمة
غير النظـرة مـن الوظيفـة    ت، وقضايا العولمة   المنظماتإن تغير القوى والعوامل المؤثرة على   

 العمل المطلوبـة ،     ليم في العالم وتغير نوعية قوى     ارتفاع معدالت التع  ،   المهنة اآلمنة    اآلمنة إلى 
 ، وذلك لتحقيق األهـداف الرئيـسة         e-HRMمن أهم أسباب توجه المنظمات نحو       كل ذلك كان    

  :  )242،ص2008النجار،( التالية
 . البشريةتحسين التوجه االستراتيجي للموارد  -1

  . والنفقات اإلداريةتخفيض تكلفة العمالة  -2
  .تحقيق مكاسب من الموارد البشرية  -3
  . HR تسهيل أداء وظائف إدارة  -4
  .داء واإلنتاجية في المنظمة رفع معدالت األ -5
 . وإرضاء العاملين تنمية وتحسين عالقات العمل  -6

 .دعم أفضل لإلدارة عبر أقسام الشركة  -7

 .كبر للمشاركة والتدريب أتوفير فرص  -8

 .تحسين صورة الشركة  -9

 ،   إلكترونيـاً  HRM بشكل فوري ، وإجراء معـامالت        HR  تقديم خدمات  وهي بهذا تهدف إلى   
  وإجراءاته المتبعة ، وتحويله إلى     جعة األسلوب التقليدي إلدارة الموارد البشرية     وهذا يتطلب مرا  

   .e-HRMالمفهوم الجديد  ضمن نموذج متكامل عصري
 ، منظمـات تقليدية في عملها وتمثل عبئا كبيرا على الفي السابق لقد كانت أقسام الموارد البشرية      

  .وليست عنصرا أساسيا ومؤثرا في نجاح العمل 
 أن تكون لها ميـزة تنافـسية      للمنظمةبح هناك اعتقاد متزايد في األعوام األخيرة بأنه يمكن          أصو

 تميزها عن غيرها ، وذلك من خالل تطوير مواردها البـشرية ويحـدث ذلـك بعـدة وسـائل                  
   : )24،ص2007وماركهام،هوبكنز،(
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  . تنفيذ التدريب بشكل أسرع وتطبيق المهارات المكتسبة بشكل فعال -1
 . قدرات متميزة تميزها عن اآلخريناكتساب  -2

 . منظمةتحسين العالقات بين القطاعات الوظيفية المختلفة داخل ال -3

 . تحسين الخدمات المقدمة للعمالء -4

 . المرونة واالستجابة بشكل أفضل لمتغيرات السوق -5

ت العديد من الوسائل التي يمكن من خاللهـا إدارة الخـدما          تقدم   ICTتكنولوجيا  وبالتالي ، فإن    
   .الخاصة بالموارد البشرية وتطويرها 

 
  e-HRM  أهمية إدارة الموارد البشرية إلكترونياً 2.3.3

  
   واسـع حـسب حاجـة     رة الموارد البشرية متنـوع وذو مـدى       إن تطبيق تكنولوجيا إدا     
  . األنظمة المعقدة  وقد يتعداه إلى الجداول اإللكترونية ، ، فقد يقتصر علىالمنظمة

 ، فمنها ما يتعلـق بحلـول كاملـة    HRMIS الحلول التي تقدمها     بيعة الحال على  وهذا يعتمد بط  
، تقيـيم األداء    ،  االختيـار   ،   ، ومنها ما يتعلق بوظـائف معينـة كاالسـتقطاب            HRلوظائف  

  )HR). CIPD,2006,p2التعويضات واألجور وغيرها من وظائف 
 ألنظمـة    التطبيقات المستخدمة   ، بناءا علي   e-HRM تنوع أهمية    ا بطبيعة الحال يؤدي إلى    وهذ

  الذي أجـري علـى    ) CIPD,2006,p6( ، وحسب تقرير     HRMIS معلومات الموارد البشرية  
، فإن هذه األهميـة قـد       ) 2006-2003(كبريات المؤسسات البريطانية واستغرق ثالث سنوات       

  :ظهرت في المجاالت التالية 
  . %91تحسين جودة توفر المعلومات بنسبة  -1
 . %81توفر المعلومات بنسبة تحسين سرعة  -2

 % .56 الموظفين بنسبة تحسين الخدمات المقدمة إلى -3

 % .35تخفيض التكاليف والنفقات بنسبة  -4
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 تختلف وتتنوع ، فقد تكون دوافع تشغيلية أو دوافـع           HRإن دوافع دمج التكنولوجيا مع      
  . )3.3(عالقاتية أو تحويلية ، كما هو موضح بالشكل التالي 

  )3.3( شكل
 HRدوافع دمج التكنولوجيا مع 

 
 

 Chartered Institute of Personnel and Development ," Changing :المصدر
. 6p, 2006, uk.co.cipd.www ,UK , "gendaA 

 فـي اإلدارة ، مثـل إدارة الرواتـب وإدارة     HRحيث نجد أن الدوافع التشغيلية تهتم بأنـشطة 
المتقدمة ، والتركيز هنـا لـيس    HRمعلومات الشخصية ، بينما الدوافع العالقاتية تهتم بأنشطة        ال

 التي تساعد في عمليات المنظمة من اسـتقطاب واختيـار           HR أدوات   على اإلدارة ، ولكن على    
 وظـائف    ، فهو يركز علـى     وتدريب وتقييم أداء ، والدافع األخير المتمثل في الدوافع التحويلية         

HR إعـادة التوجيـه االسـتراتيجي      ، ، مثل تغيير عمليات المنظمة     ستراتيجيةات الميزة اال  ذ  ،
  )Ruel&others,2004,p4.(ستراتيجية ستراتيجية وإدارة المعرفة االإدارة الميزة التنافسية اال

  
، فالمنظمـات    المختلفة التي تخـدم األفـراد     HR  من خالل وظائف   ةوتبرز هذه األهمي  

خدم التكنولوجيا في إدارة الموارد البشرية بـشكل كبيـر فـي الوظـائف التاليـة       تستالبريطانية  
(Parry&others,2007,p4)  :  

  % .85إدارة الغياب والحضور بنسبة  -1
 % .75المكافآت والحوافز بنسبة  -2

 % .75التدريب والتطوير بنسبة  -3

 . %57إدارة التنوع بنسبة  -4

 % .51االستقطاب واالختيار بنسبة  -5

 دوافع تشغیلیة

 أكثر فعالیة في تخفیض التكالیف

 دوافع عالقاتیة

 تحسین خدمات أنشطة الموارد البشریة

 دوافع تحویلیة

 تحدید الموجھات االستراتیجیة للمنظمة
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  % .50ة األجور بنسب -6
 % .47تقييم األداء بنسبة  -7

 % .29تخطيط الموارد البشرية بنسبة  -8

 % .25إدارة المعرفة بنسبة  -9

 . %18إدارة النفقات بنسبة  -10

 . %18ستراتيجية للموارد البشرية بنسبة اوضع خطة  -11

 . %18االتصال بنسبة  -12

لتكاليف اإلدارية الناتجة   إن استخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد البشرية له أثر كبير في تقليل ا            
  ،HRتقليل فترة االستقطاب والتعيين ، زيادة تفاعل األفراد مـع أنـشطة      ،  عن عمليات األفراد    

مثل تحديد حزمة المنافع والتعويضات والتدريب من خالل اإلنترنت وغير ذلـك مـن المنـافع                
   .HRالكثيرة التي تتعلق بكافة وظائف 

وتتنوع هـذه المنـافع بـين    ،  e-HRMفع عديدة من استخدام    منا وبالتالي تحصل المنظمة على   
.       تلـك المنـافع   )  1.3(األثر ، حيث يوضح الجدول التالي       عادية  منافع عظيمة األثر ، ومنافع      

)Parry,&others,2007,p8(  
  )1.3(جدول 

  e-HRMالتي تحصل عليها المنظمة جراء تطبيق المحتملة المنافع 
  منافع عادية األثر  رمنافع عظيمة األث  الرقم

تقليل التكاليف عن طريق أتمتة عمليات وأنشطة الموارد   1
  البشرية

إتاحة المعالجة الفورية للمعلومات المؤدية إلى تخفيض 
  الدورة الزمنية 

تقليل تكاليف التصحيح عن طريق تحسين دقة المعلومات   2
  الخاصة بالموارد البشرية

جودة خدمات الموارد زيادة رضا الموظف من خالل تحسين 
  البشرية والوصول للمعلومات

تخفيض تكاليف طباعة ونشر المعلومات عن طريق إتاحة   3
  الوصول إليها مباشرة 

السماح إلدارة الموارد البشرية بالتحول إلى شريك 
  استراتيجي للمنظمة

تحسين إنتاجية الموظف عن طريق إتاحة الوصول   4
  نللمعلومات في أي وقت من أي مكا

مؤشر محتمل للتغيرات في ثقافة المنظمة التي تحفز اإلبداع 
  الذاتي وتطور معايير الخدمات الداخلية

تقليل تكاليف إدخال البيانات والبحث عنها عن طريق   5
  خدمات الموظفين والمدراء الذاتية

  

زيادة كفاءة تكاليف اتخاذ القرارات من خالل التحليل   6
  لبشريةالمطور لمعلومات الموارد ا

  

تقليل متطلبات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من   7
  خالل استخدام واجهة خدمات الموارد البشرية

  

 Emma Parry , Shaun Tyson , Doone Selbie ,Ray Leighton, "HR: المصدر 
. 8p, 2007,uk.co.cipd.www, "dvantagesAImpact and  :echnologyTand   
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 بسبب سهولة المنافسة والبحث عن وظائف       e-HRMة للعاملين في ظل     إن ازدياد الحاج  
لزيادة مراكزها التنافـسية    )  Portals( لكترونية   استخدام الشركات البوابات اإل    ى إل  أدى بديلة ، 

  :  )248،ص2007النجار،(حيث تقدم تلك البوابات  ومن ثم زيادة اإلنتاجية الكلية والنوعية ،
  . ملينخدمات ذاتيه فورية للعا -1
  .خدمات تخطيط القوى العاملة  -2
بوابة التعلـيم وبوابـة    مثل المزايا العينية ،نترنت ربط المواقع المختلفة للشركة على اإل     -3

  . التوظيف مع البوابة الخاصة بإدارة الموارد البشرية

 . تمكين العاملين من معرفة البيانات الخاصة باألداء -4

 . ستراتيجيةاتخاذ القرارات االراء من تمكين المد -5

ربط قواعد البيانات المختلفة داخل إدارة الموارد البشرية مع بعـضها مثـل برمجيـات        -6
لعـاملين  نترنـت لكـل مـن ا   األجور وبرمجيات األداء وإتاحتها على الموقع علـى اإل     

 .والمديرين 

 نترنت باستخدام المعـايير   كتابة التقارير الفورية عن العاملين من بوابة الشركة على اإل          -7
  .مستخدمة ، مما يوفر للمدراء القرارات الموضوعية ال

وعلي الرغم من هذه األهمية ، فما زالت بعض المنظمات والمؤسسات وخاصة التي تعمل ضمن               
القطاع العام ، ال تستغل هذه المزايا وال تأخذ بها كنوع من التغييـر المواكـب لبيئـة األعمـال         

     منظمات القطـاع العـام إلـى    حول عوائق تحول المتغيرة ، فوفق دراسة أجريت في بريطانيا ،  
e-HRM    ضعف الثقة والعالقة بين المدراء وإدارة الموارد البشرية من جهة ،             ، عزت ذلك إلى 

ـ التكنولوجيا من تحقيق المطلوب على   وضعف الثقة في إمكانية      .    المختلفـة  ة المستويات الوظيفي
Foster,2008,p18)(  
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   لكترونياًإارة الموارد البشرية  متطلبات إد4.3
  لكترونياًإ المتطلبات الفنية إلدارة الموارد البشرية 1.4.3

  
 تكنولوجيـا  لكترونية ، تعتمد علـى  جزء من منظومة اإلدارة اإل e-HRMيمكن اعتبار

ـ          ICTووسائل    الـشبكات والبرمجيـات     ى ، وال تختلف عن اإلدارة اإللكترونية باعتمادهـا عل
  .  وغيرها مما سبق ذكرهتإلنترنواالتصاالت وا

ويلعب اإلنترنت دورا رئيسيا في هذا المجال ، حيث يساعد المنظمة في تفعيـل وظـائف إدارة                 
  : )253،ص2007النجار،(الموارد البشرية إلكترونياً من خالل 

  . االتصاالت الفورية -1
 . معلومات فورية عن إدارة الموارد البشرية الحصول على -2

 . اقشات والحوارات مع النقابات والمدراءالمشاركة في المن -3

 .توفير معلومات عن أسواق العمل وفرص التوظيف  -4

 . تبادل المعلومات بين الحكومة والنقابات ومراكز التدريب والتعليم -5

  .HRMإجراء دراسات وأبحاث في مجال  -6

  .Teleworkالعمل عن بعد  -7

 . تحديث قواعد البيانات وإجراء المقارنات -8

 .  بفرص العمل محليا ودولياربط العمالة -9

 . دعم التعليم وربطه بأسواق العمل -10

  
ال بد من وجود وتوفر متطلبـات        ذلك ، وحتى يكون تطبيق النظام فعاال ،          باإلضافة إلى 

  : ، تتفاوت من منظمة ألخرى ، نذكرها في النقاط التالية أخرى
ظام ، ولن ينجح أي نظام       تقبل المستخدمين للن    مدى نجاح أي نظام كان ، يعتمد على      إن   -1

 شـرح   وجود رفض ومعارضة له ، فلذلك على المنظمة العمل منذ البداية على            في حال 
العالقة بين أهمية النظام وإجراءات العمل ، وجعل المستخدمين جزءا من عملية تصميم             

 المستمر معهم في كل مرحلة من مراحل النظام والحـصول  ل االتصا مع وتنفيذ النظام ،  
  )Parry&others,2007,p17.( ذية راجعة من المستخدمين حول التغييراتعلي تغ

 النظام الجديد ، ضمن بيئة آمنة ، تتيح لهم فهم أهميـة النظـام    تدريب المستخدمين على   -2
 كافة المستويات اإلدارية    ، على ومزاياه ، وفهم أهمية التكنولوجيا للمنظمة وللمستخدمين        

 )Parry&others,2007,p20( .م ولكافة العاملين ومستخدمي النظا
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 ، مع تمتع النظـام      HR سهولة استخدام النظام من قبل المستخدمين ، وعالقته بوظائف         -3
 المـستخدمين ويزيـد مـن كفـاءة     األمان ، مما يعزز عامل الثقة لدى    بالجودة العالية و  
 )Ruel&others,2007,p11.( استخدام النظام

سيطة وغير معقدة ، فحسب إحصائية جمعية        أن تكون األنظمة ب    هناك طلب متزايد على    -4
من المستخدمين صوتوا لسهولة االستخدام كعامـل        %87 ، فإن    تمستهلكي اإللكترونيا 

 )Schramm,2006,p4.(مميز لألنظمة الجديدة 

توفر واجهات استخدام لألنظمة وتوفر شبكة إنترانت بشكل أساسي ، حيث تقدم المنظمة              -5
مـن المعلومـات لموظفيهـا ، تـشمل اإلجـراءات          من خالل تلك الواجهات مجموعة      
 )HR). Parry&others,2007,p4والممارسات واألنظمة الخاصة في 

  مـستوى  بالمنظمة ، مرتبط بشكل أساسي علـى من قبل العاملين e-HRM إن استخدام -6
ومات الموارد البشرية ،    الفائدة التي يحصل عليها العامل في المنظمة من تكنولوجيا معل         

 )Ruel&others,2007,p6.( سهولة استخدامها ىومن مستو
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   العالقة بين إدارات تكنولوجيا المعلومات وإدارات الموارد البشرية 2.4.3
  

، وقـد    HRوإدارة   IT ، عملية تتطلب التعـاون بـين إدارة   e-HRMإن بناء نظام   
 حجمهـا وهيكليتهـا ، وحـسب         ذلك األمر التعاون مع إدارات أخري في المنظمة حسب         يتعدى

  .خطوات بناء هذا النظام ) 4.3(ستراتيجية للمنظمة ، ويوضح الشكل التالي التوجهات اال
  )4.3(شكل 

  e-HRMعملية بناء نظام 

 
 Emma Parry ,Shaun Tyson ,Doone Selbie ,Ray Leighton , "HR: المصدر 

. 7p, 2007, uk.co.cipd.www, "dvantagesAand Impact  :echnologyTand   
أنه في مرحلة التخطيط للنظام ال بد من وجود تعاون وثيق وفعال بـين            ) 4.3(نالحظ من الشكل    

وهذا متطلب أساسي لتحقيق االتصال الفعال مع من سيقوم ببناء النظام ، كما أن هذا                اإلدارتين ، 
 ال بد من نجاح هذا التعاون ألن فشله سيؤدي إلى         و  ، التعاون مطلوب لربط الفجوة بين اإلدارتين     

  .تأخير وصعوبات في إنجاز النظام 
 مجموعة من الخطوات التي تضمن نجـاح تـصميم    البريطاني على CIPDويركز تقرير مركز

  ، نوردها في النقـاط التاليـة         e-HRMلكترونية  وتطوير وتنفيذ نظام إدارة الموارد البشرية اإل      
)Parry,&others,2007,p15(  :  

للتأكـد مـن تلبيـة متطلبـات         استشارة ومراجعة أي منتفع من النظام  قدر اإلمكان ،          -1
  .واحتياجات كل منهم 

 .االهتمام بتنفيذ تلك المتطلبات في المراحل المبكرة من النظام  -2

 تطویر عمل المنظمة

  خطة المشروع
  تحدید العملیات* 
  االتصال*
  تحدید التجھیزات*
  تحدید المواضیع*
تحدید التعاون بین إدارة الموارد *

 ITالبشریة و  
 

  تطویر النظام
  ر المزوداختیا*
  عام أم مخصص*
  تحدید التجھیزات*
  االتصاالت المستمرة*
  تغییر اإلدارة*
  التصمیم والبناء*
  التدریب والتعلیم*
  تنفیذ النظام*
  
 

 الفحص

العالمة 
 التجاریة

 التشغیل
  مراجعة 
  وتعدیل
  مستمر
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تحديد األشخاص المختصين لتولي مسؤولية تلك المتطلبات وإجراء العمليات الالزمة لها            -3
 . ها مع المنتفعينومتابعت

 .فحص العمليات والنظام أوال بأول  -4

وبـين   ستراتيجية مناسبة إلدارة العالقة بين إدارة الموارد البشرية في المنظمة ،     ا وضع   -5
 . سواء كانوا من داخل المنظمة أو من خارجها  ITموظفي

ات في  ، فبالرغم من أن العملي    )  مخصصة( االهتمام بكون العمليات معيارية أو موجهة        -6
 .الغالب تكون معيارية ، ولكن هناك بعض العمليات التي ال مفر من التخصيص فيها 

 . لتحديد المشاكل قبل وضعه في الخدمة الفعلية التأكد من فحص النظام بشكل كاف ، -7

وضع االعتبارات المناسبة للعالمة التجارية للمنظمة وإلدارة المـوارد البـشرية عنـد              -8
   . e-HRMتصميم نظم 
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 e-HRM لكترونياًإ مجاالت إدارة الموارد البشرية 5.3
   

تشمل تقديم الخـدمات األساسـية      األساسية إلى أربعة ،      e-HRM يمكن تقسيم مجاالت  
للموظفين ، إدارة األفراد ، تسهيل التعاون والتدريب والتواصـل مـع المـوظفين وتحفيـزهم ،           

  : جاالت األربعة تلك الم) 5.3(ويوضح الشكل التالي 
  )5.3( شكل

   األساسية e-HRMمجاالت 

 
ترجمة (  ،   لكترونية للموارد البشرية  اإلدارة اإل ،  جيمس  ماركهام  و،   هوبكنز ، برايان  : المصدر

  . 23ص  ، 2006 القاهرة ، مصر ، ، دار الفاروق للنشر والتوزيع ،)  خالد العامري
تلك المجاالت قد تتداخل معا في الحياة العملية اليومية ، فقد تختلف تماما الحلـول         ن  أبالرغم من   

في تنفيذ العمليات الخاصة بالموارد البـشرية ال يعنـي     e-HRM فاستخدام   ، البرمجية لكل منها  
  . نترانت أو العكسبالضرورة تقديم برامج التدريب عبر شبكات اإل

 من هذه المجاالت ، ولكن قد ال يكون بعضها مالئما لجميع            هناك العديد من التطبيقات لكل مجال     
 فقـد   ، الكبرى إلى استخدام كل التطبيقات المتاحة        منظمات ، وقد ال تحتاج كثير من ال       لمنظماتا

تحتـاج    أنها المنظمة ولكن ترى ال، المنظمةيكون ألحد النظم القدرة على تلبية معظم احتياجات     

التواصل مع 
الموظفین 

 یزھموتحف

تسھیل التعاون 
 والتدریب

إدارة األفراد 
 بفاعلیة أكبر

إدارة المزایا 
  الوظیفیة

  والمكافآت 
تحسین 

الخدمات 
 المقدمة لھم

التفاعل 
  والمشاركة

  التدریب
 نقل المعلومات

عملیات 
  التوظیف

الحضور 
  واالنصراف

العالوات 
  والمكافآت

 إدارة األداء

إدارة 
مات المعلو

 الشخصیة

تقدیم 
الخدمات 
 األساسیة

اإلدارة االلكترونیة للموارد 
 البشریة
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هذا النظام أو أنها تبحث لـدى مـوردي التطبيقـات عـن تطبيـق      لكل اإلمكانيات التي يوفرها     
  .مخصص لعملها 

 في كافة المجاالت ، ويوضـح  HRلكترونية المختلفة ممكن أن تدعم كافة وظائف إن األنظمة اإل 
   : e-HRMاإلمكانيات التي من الممكن توفيرها من خالل ) 2.3( الجدول التالي

  )2.3(جدول 
  e-HRMرها من خالل المجاالت التي يمكن توفي

  االستخدامات المحتملة للتكنولوجيا  وظيفة إدارة الموارد البشرية  الرقم
  التعليم اإللكتروني*   التطوير وإدارة األداء  1

   درجة360تقييم األداء من خالل اإلنترنت مثل تقييم * 
  تحديد االحتياجات التدريبية* 
  إدارة المسار المهني* 

   واالختيار من خالل اإلنترنتاالستقطاب*   التزويد   2
   باالحتياجات من الموارد البشريةالتخطيط والتنبؤ* 

  اإلنترانت*   العالقات بين الموظفين واالتصاالت  3
  مراكز الخدمات المشتركة* 
  تطوير فرق العمل* 
  تطوير المنظمة * 

  اإلنترانت*   معلومات الموارد البشرية والمحاسبية  4
  ظفين الذاتيةخدمات المدراء والمو* 
  قياس رأس المال البشري* 

  األجور*   االحتفاظ بالموظف ومكافأته  5
  المكافآت والحوافز* 
  الخدمات الذاتية للموظفين * 
  تكوين حزم المنافع المرنة* 
  مراجعة البيانات المالية والمكافآت* 
  إدارة المنافع * 

 Emma Parry ,Shaun Tyson ,Doone Selbie ,Ray Leighton ,"HR and :المصدر
. 3P, 2007, uk.co.cipd.www, "dvantagesAImpact and  :echnologyT  

التطبيقات اإلدارية والتطبيقـات     يمكن أيضا التمييز بين نوعين من تطبيقات استخدام النظام وهما         
ـ           بعني  ن، حيث   ستراتيجية  اال ل التطبيقات اإلدارية تلك التي تساعد في أتمتة الكثير من مهام العم

  . الروتينية ، وفي كثير من األحيان تساعد على تطويرها
 فعلى سبيل المثال يساعد الربط بين نظم تسجيل الوقت والحـضور والـنظم الماليـة والبريـد                 

  .عملية جمع البيانات الخاصة بتحرير فواتير العمالء واإلسراع من إيقاعها  لكتروني في أتمتةاإل
ي تلك التي تمكن الشركة من أداء العديد من المهام التـي كـان              ستراتيجية ، فه  أما التطبيقات اال  

لكترونيـة العـاملين    فعلى سبيل المثال تساعد تطبيقات المـشاركة اإل        ،يصعب أداؤها قبل ذلك     
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 مختلفة في رؤية بعضهم البعض والتحدث معا عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبيـة الخاصـة               اتبقار
عرض تقديمي خاص بإحـدى حـزم البـرامج        تروني أو لكإبهم خالل عملهم معا إلعداد جدول       

  .الخاصة بالرسوم 
نقل السلطات للمديرين التنفيذيين أكثر بساطة وبمـرور      يجعل تطوير الوصول إلى المعلومات      إن

ستراتيجية هذه في تقديم فرص هائلـة تـساعد فـي تطـوير             الوقت ستظهر أهمية التطبيقات اال    
  )22،ص2007وماركهام،هوبكنز،.( منظماتال
  

 الخدمات األساسية   1.5.3
  

 ، هـو    HR العاملين في المنظمة فيمـا يخـص         إن من أهم مخرجات التكنولوجيا على     
السماح لغير المختصين في مجال الموارد البشرية بالمشاركة وتنفيذ بعض المهام التـي كانـت               

ت  ذلـك تطـوير تطبيقـا    ، ومن أوضح األمثلـة علـى  HRتقليديا من اختصاص العاملين في  
  )Schramm,2006,p3.(وتكنولوجيا الخدمات الذاتية للمدراء والعاملين 

الموارد البـشرية   الحديثة إلدارة  ت، فإن االتجاها  )  Hamerman,2002( ووفق دراسة أجراها    
 بـشكل  ESS ، قد أظهرت توجها قويا نحـو تطبيقـات     2006 المقدرة لعام     إلى 1998منذ عام   

 ، ثم إدارة الخـدمات الذاتيـة للمـدراء          مات واجهات االستخدا  يليها تطبيق  ،% 70 أساسي بنسبة 
MSS             ، ويوضـح الـشكل     وفي المرتبة األخيـرة التطبيقـات التـي تخـص االسـتراتيجيات        
  )Hawking&others,2004,p1020.(هذا التوجه  ) 6.3( التالي

  )6.3(شكل 
  ESSالتنبؤ بالتوجهات نحو تطبيقات  

 
 Paul Hawking ,Andrew Stein ,Susan Foster ,"e-HR and Employee: المصدر

Self Service" ,Journal of Issues in Informing Science and Information 
Technology ,Vol.(1) ,p1020 ,2004 . 
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ظمـة  من كبريات الشركات األمريكية تستخدم أن% 80، فإن  ) Gueutal,2003  (ووفقا لدراسة 
ESS    وأظهر تقريـر ،  )CIPD,2006 (         منهـا  % 22الخـاص بالمنظمـات البريطانيـة ، أن         

      نظمـة لتـسجيل الحـضور واالنـصراف      ، وتنوعت تلك األنظمة ما بين أESSتستخدم أنظمة  
ــى ــشطة   إل ــائف وأن ــم وظ ــديم معظ ــشمل تق ــة ت ــة متكامل ــالل HR أنظم ــن خ                            م
  )Parry&others,2007,p5( . الويب

 أداء  علـى )  ESS) Employee Self Serviceيعتمد نظام اإلدارة الذاتية للموارد البـشرية  
ضـافة   المطلوبة بأنفسهم ، مثل تغيير عنوان السكن ، طلب إجـازة ، إ      HRاألفراد لبعض مهام    

  . غير ذلك من الوظائف مولود أو زوجة أو يتعداه إلى
  

رانت لـه   ألساسية بشكل إلكتروني سواء عن طريق اإلنترنت أو اإلنت        إن تقديم الخدمات ا   
  : )121،ص2007وماركهام،هوبكنز،(مزايا عديدة نذكر منها 

 ومات من النماذج اليدوية إلـى     وتجنب أخطاء نقل المعل    حفظ البيانات بطريقة أكثر دقة ،      -1
  .قواعد البيانات 

ية ، حيـث تـم الـتخلص مـن     خفض المصاريف اإلدارية الخاصة بقسم الموارد البشر     -2
 القيام بالعمليات اإلدارية الروتينيـة مثـل         ، ولم يعد يحتاج الموظف إلى      النماذج الورقية 
 . إدخال البيانات

خفض نفقات استخدام الورق ، من حيث توفير أماكن الحفظ وتكاليف النمـاذج الورقيـة          -3
 .من طباعة وتوزيع 

 ذلـك   قواعد البيانات ، ومن األمثلة على     كامل   زيادة تفاعل نظم الموارد البشرية نتيجة ت       -4
أو تـذكير المـوظفين بمواعيـد        تحديد االحتياجات التدريبية من خالل قواعد البيانات ،       

 . التدريب

ستوياتهم المختلفة من   تحسين كفاءة المعلومات اإلدارية ، بحيث يستطيع المدراء حسب م          -5
ب احتياجـاتهم ووفـق معـايير        البيانات وإصدار تقارير وإحصائيات حس     االطالع على 

 .خاصة يحددها المدراء 

وتالشي المشكالت التي كانت تحدث في الماضـي نتيجـة           إمكانية مراقبة سير العمل ،     -6
 .فقدان النماذج الورقية 

صة في نظـم    ، وخا  إيجاد تكامل أكبر بين نظم الرواتب ونظم تسجيل الوقت والحضور          -7
  . عدد ساعات العملالرواتب التي تعتمد على

، تبين أن األعمال اإلدارية الروتينية المتعلقة بـالموارد          ) Barron,2002  (وفي دراسة أجراها  
، وفـي    $ 1700وبتكلفة تقدر بمبلغ     من وقت العاملين في هذه اإلدارة ،      % 70البشرية تستهلك   
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، فإن تكلفة النمـاذج الورقيـة الخاصـة بـالموارد            ) Wagner,2002(  أجراها   دراسة أخرى 
النجاز العملية ، بينما تبلغ تكلفة النماذج اإللكترونية المعتمـدة            $30 -$ 20شرية تكلف من    الب
  Hawking&others,2004,p1018).( سنت 10 – 5نترنت من  اإلىعل

 مـدار    علـى  ESS معلوماتهم الشخصية من خالل      لى الوصول إلى  إن إعطاء العاملين القدرة ع    
ويتحمل العاملون من خاللـه مـسؤولية صـحة     لعاملين ، يزيد من التفويض الممنوح ل     الساعة ، 
 ،  جعلهـا كافيـة بـشكل دقيـق     عالقة ملكية للبيانات والعمل على تكوينويعمل على البيانات ، 

  )CIPD,2006,p10.( باإلضافة لكونها وسيلة فعالة لالتصال بين المنظمة والعاملين فيها
  

 الخاصة بالمنظمـة ، أو مـن        ةكتروني من خالل البوابة اإلل    ESS أنظمة   يتم الدخول إلى  
 ، حيث يكون لكل موظف حساب خاص به مع كلمـة            ESSخالل واجهة استخدام خاصة بنظام      

سر للدخول ، لالطالع أو تعديل بياناته الشخصية ، أو تسجيل أوقـات الحـضور واالنـصراف        
  .وغيرها من المهام 

 نظرا لكون المستخدمين هم من كافـة         عند تصميم البوابة اإللكترونية سهولة االستخدام      ويراعى
، وتكون الفروق بينهم كبيرة في التعامل مع التكنولوجيا ، وبالتـالي يجـب              العاملين في المنظمة  

  .مراعاة هذا الجانب عند تصميم تلك النظم 
 سهولة التصميم ، يجب مراعاة سهولة الدخول للنظم ، حيث يوجد أنظمة تتطلـب               ة إلى باإلضاف

ظام ، وقـد     جهاز الكمبيوتر أوال ثم الشبكة يليها الن       ى ، كالدخول إلى   ثر من مستو   أك ىالدخول إل 
 تذكر أكثـر مـن كلمـة         ، مما يضطر الموظف إلى     ر من مستوى   أكث يكون الدخول للنظام على   

  .مرور ، ويصبح النظام عبئا عليه 
 

 إدارة األفراد  2.5.3
  

 وظـائف    إلـى  HR وظـائف    يمكن إدارة األفراد بشكل أكثر فاعلية من خالل تحويـل         
لكترونـي    ، تقيـيم األداء اإل     e-Recruitmentبالكامل ، كاالسـتقطاب اإللكترونـي       إلكترونية  

  .وغيرها من الوظائف ، وسنناقش هنا أهم هذه الوظائف 
    e-Recruitmentالتوظيف اإللكتروني : أوالً

 ، e-HRM ا استخداميعتبر التوظيف اإللكتروني من أهم المجاالت التي يمكن أن يتم فيه
 ، وبدأ التوظيف    ICT وسائل   عالمي في طرق التوظيف اعتمادا على     حيث حصل تحول جذري     

 للعمالـة   اإللكتروني ينتشر في الدول الغربية منذ بداية التسعينيات ، وأصبح المصدر الرئيـسي            
  . القطاع العام والخاص لدى
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 زيادة كفاءة عملية التوظيـف سـواء        ىن التوظيف اإللكتروني المعتمد على اإلنترنت يعمل عل       إ
وأصبح جزء أساسي من عملية التوظيف العـصرية ، وطبقـا            ، للمنظمة أو للمتقدمين للوظائف   

  HRمن موظفي % 88، فإن  )  Society for HRM Career Journal(لبحث أجرته مجلة 
باحثين عـن   المن% 96 اإلنترنت لوضع إعالنات الوظائف  لجذب المرشحين ، و    يعتمدون على 

   )Mondy&Noe,2005,p119.(  اإلنترنت للبحث عن الوظائفالوظائف يعتمدون على
استعمال اإلنترنت لتسريع عمليات االستقطاب هو حقل أساسي فـي حـرب البحـث عـن                إن  

المواهب ، وسيبقي اإلنترنت المحرك األساسي للتكنولوجيا الموجهة لالستقطاب خالل الـسنوات            
  .القادمة 

 دة األمريكية ، توصل البـاحثون إلـى        في الواليات المتح   2006صائيات أجريت عام    فوفقا إلح 
  : )Schramm,2006,p4(النتائج التالية فيما يخص استعمال اإلنترنت للتوظيف 

يستعمل ثالثة أفراد من بين كل خمسة أفراد يبحثون عن عمل اإلنترنت للبحـث عـن                 -1
 .وظائف 

 .  اإلنترنتيقرؤون إعالنات التوظيف علىظائف  من األفراد الباحثين عن و% 88 -2

من األفراد الباحثين عن وظائف يرسلون سيرتهم الذاتية وطلبات التوظيف عبـر            % 60 -3
 .اإلنترنت 

 اإلنترنت لوضـع سـيرتهم   ة علىمن األفراد يستعملون لوحات التوظيف المباشر     % 40 -4
 .الذاتية 

 مـؤهلين ، باإلضـافة إلـى تـوفير     األفـراد ال يستعمل اإلنترنت لإلعالن عن الوظائف ولجذب 
، كمـا    معلومات تتعلق بالوصف الوظيفي والمؤهالت المطلوبة وثقافة المنظمة وهويتها المعرفة         

يا لعرض  ة عن المنظمة من خالل استخدام التكنولوج      ييمكن استعماله إلعطاء نظرة واقعية وحقيق     
  . فرق العمل ومواقع المنظمة مكان العمل أو التعرف على

        مكن استخدام اإلنترانت للبحث من خالله عن المـوظفين المـؤهلين لمناصـب شـاغرة              أيضا ي 
         . وإبالغ المدراء واألفراد بمن يحتمـل ترشـيحه للمنـصب الـشاغر            ،)  التوظيف الداخلي  (
)Stone&others,2006,p232(  

  التوظيف ، ومن هـذه لكتروني تسهل العديد من اإلجراءات المرتبطة بعمليةإن نظم التوظيف اإل  
  : )147،ص2007وماركهام،هوبكنز،(اإلجراءات 

  . تسهيل عملية اإلعالن عن الوظائف الشاغرة -1
 .  الوظائف الشاغرةتسهيل التعرف على -2

 . التعامل مع المؤسسات الخارجية التي تقوم بترشيح المتقدمين لشغل الوظائف -3

 . توفير تتبع طلبات المرشحين لشغل الوظائف -4
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انية ربط مصادر المعلومات األخرى المرتبطة بعملية التوظيف ، مثل بـرامج  توفير إمك  -5
 . التدريب ومتطلبات الكفاءة

   e-Selectionاالختيار اإللكتروني : ثانياً
دة فرص الحـصول  أنظمة االختيار لها أهمية كبيرة جدا حيث أنها تمكن المنظمة من زيا        

 مجموعـة متنوعـة مـن       هذه األنظمة على  وتعتمد    األشخاص المؤهلين لشغر المناصب ،     على
 ،   وغيرهـا  ةاالختبـارات الشخـصي    اختبارات القـدرة ،    استراتيجيات معينة تشمل المقابالت ،    

  . تقدير سليم لقدرات وإمكانيات المتقدم للوظيفة ضمن المدى المطلوب للوظيفة للحصول على
أو إكمال تعبئة الطلـب مـن       تسمح هذه األنظمة للمتقدمين لشغر الوظائف بوضع سيرهم الذاتية          

خالل اإلنترنت ، كما تعطي المتقدمين نظرة شاملة عن الوظـائف التـي تناسـبهم ، و تـسمح                   
  .للمنظمة بفحص المتقدمين للوظيفة وتصفيتهم 

 مالئمة المتقدمين بطريقة قليلة التكاليف وذات كفـاءة         كون هذه األنظمة تستخدم لقياس مدى     قد ت 
حاكاة أو المقـابالت    تخدم تلك األنظمة لغرض إجراء اختبارات الم      عالية ، وبعض المنظمات تس    

،  2005 األمريكية العالمية فـي عـام        "Depot" سبيل المثال ، استخدمت شركة       المباشرة فعلى 
نظام األكشاك في متاجرها لتمكين األفراد من تقديم طلبات التوظيف واالختبارات عبر اإلنترنت             

، كما انخفض معـدل دوران      $ 135 اإلدارية لكل متقدم بمقدار      ، مما ساهم في تقليص التكاليف     
ــسبة      ــشك بن ــالل الك ــن خ ــار م ــروا االختب ــذين أج ــل ال ــدمين للعم                           . %11المتق

)Stone&others,2006,p234(   
إن االختبارات التي تتم عن طريق اإلنترنت ، تشكل عامال هاما في فرز وتـصفية المتقـدمين                 

ألنظمـة  ئف ، فليس بالضرورة استبعاد المتقدم في حال عدم مالئمته للوظيفة ، فـبعض ا              للوظا
 تحـتفظ   ، وأخرى   وظائف مالئمة شاغرة   المتطورة لديها القدرة على فرز الطلبات وتحويلها إلى       

 ببيانات المتقدمين في مستودع للبيانات للرجوع إليها بشكل آلي في حال تـوفر فـرص عمـل                 
  . جديدة

    من المزايا التي توفرها تلك األنظمة من توفير بالنفقات اإلداريـة ونفقـات التوظيـف ،                بالرغم  
طبقت الحكومة الكندية نظاما لتصفية المتقدمين للوظائف عبر اإلنترنت ، ممـا ترتـب عليـه           (

 يء، إال أنه هناك بعـض المـساو       )  %50انخفاض في نفقات عملية التوظيف بنسبة تزيد عن         
  : )151،ص2007وماركهام،،هوبكنز (لهذه األنظمة

احتمالية إجراء شخص ما لالختبار بخالف المتقدم الفعلي ، وخاصة ما إذا كـان يـتم                 -1
  .االختبار من قبل جهة خارجية 

تحيز االختبارات التي تتم عن طريق اإلنترنت ضد األفراد ذوي المهـارات المحـدودة          -2
 . في استخدام الكمبيوتر
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 .ي االحتياجات الخاصة احتمال وجود تمييز ضد ذو -3

  التعويضات : ثالثاً
   إن أنظمة التعويضات اإللكترونية تستعمل ألغراض تطوير وتنفيذ أنظمة دفـع األجـور           

          في المنظمات ، تقديم حزم المنافع للعـاملين وتقيـيم فعاليـة أنظمـة التعويـضات ، وتكـون                   
ـ    . العامـة  أهـداف المنظمـة   يـق  تحقة متمتعـة بالكفـاءة عنـد قـدرتها علـى        تلك األنظم

Stone&others,2006,p239) (  
 القانونيين هذه األنظمة للتأكد من تكامل خدماتهم مع التـشريعات والقـوانين    HRيستعمل خبراء

المتعلقة بالتعويضات والمنافع في المناطق المحلية أو الدولية ، وخاصة في ظل التغير المـستمر               
 مع تلك    لكي تتماشى  ة التطوير المستمر لتلك األنظم    يؤدي إلى  في القوانين والتشريعات ، وهو ما     

  )Schramm,2006,p6.(التغيرات 
إن نظم التعويضات تقوم بالعديد من المهام ، مثل مهام حساب المـدفوعات الخاصـة بـاألجر                 

  . ، وبعضها يقوم بإصدار إيصاالت الدفع ومنها ما يكون إلكترونياً نوالضريبة والتأمي
ـ     إلىباإلضافة    ب ذلك تقوم نظم التعويضات بإخطار الموظفين بالعديد من األمور المتعلقة بالجوان

المالية الخاصة بهم ، كما تمكن المدراء من إجراء العديد مـن التقـديرات ، كتقـدير النفقـات                   
  )133،ص2007وماركهام،هوبكنز،.( المرتبطة باألجور

هـــا  تـــدعيم نظـــم األجـــور بطـــرق عديـــدة ، ومنe-HRMويمكـــن لـــنظم 
  : )134،ص2007وماركهامهوبكنز،(

 وخاصـة فـي   إيجاد تكامل أكبر بين نظم األجور ونظم تسجيل الحضور واالنصراف ،    -1
  . عدد ساعات العمل الوظائف التي تعتمد على

تسهيل إدارة اإلجراءات الخاصة بالرواتب ، مثل إرسال إيصاالت الـدفع مـن خـالل                -2
 .ر من النفقات اإلدارية البريد اإللكتروني ، وبالتالي توفير الكثي

سرعة االستجابة لتغيير أوضاع الموظفين ، كمنح الحوافز والمكافآت ، وخاصة في ظل              -3
يـق  التوجهات الحديثة لربط األجر باألداء في كافة المنظمات ، وربـط الحـوافز بتحق             

 معين من المعرفة أو المهارة ، يتم التأكد منه          األهداف المحددة ، كالوصول إلى مستوى     
 خالل اختبارات تقييمية مباشرة على اإلنترنت ، ترفع نتائجها إلـى المـدير وعلـى       ن  م

  .ضوئها يتم مكافأة الموظف وتعديل بياناته في قاعدة البيانات بشكل آلي

 تبار ، فقد يكون النظام قادرا على توجيه الموظف إلـى وفي حال فشل الموظف في االخ    
 .يب الالزمة لديه لتطوير معارفه نقاط الضعف لديه ، وتحديد مجاالت التدر
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أتمتة نماذج النفقات الروتينية ، كالتنقل والسفر وغيرها ، حيث يصبح بإمكان الموظـف               -4
ب قيمة تلك   تعبئة النموذج من خالل اإلنترنت أو من خالل بوابة المنظمة ، ويقوم بحسا            

 . نظام األجور إلكترونياً النفقات ثم يحولها إلى

 ، الذي تـستخدمه شـركة سيـسكو إلدارة    "Metro"ك األنظمة ، هو نظام  تلوأحد األمثلة على  
الموارد البشرية إلكترونياً ، من أجل أتمتة عملية طلب النفقات ، حيث يقوم الموظفون العائـدون                  

 هذا النظام سواء دفعت نقدا أو مـن خـالل      ىمن رحالت العمل بإدخال تفاصيل نفقات الرحلة إل       
 اإلنترنت ، حيث يمكنهم اسـتعادة تلـك         من خالل النموذج الموجود على    وذلك  بطاقات ائتمان ،    

  6 – 5 ساعة بعد أن كانت تستغرق تلك العملية بـشكلها التقليـدي مـا بـين                 72النفقات خالل   
  )139،ص2007وماركهام،هوبكنز،.( أسابيع
  تقييم األداء : رابعاً

 كثير من المنظمات بتوفير عملية      في سبيل متابعة وتنفيذ أهداف عملية تقييم األداء ، تقوم           
 قيـاس   وتساعد هذه األنظمة المدراء على. تقييم أداء إلكترونية لتسهيل إدارة وتنفيذ عملية التقييم       

  .األداء ، كتابة تقارير األداء وتوفير التغذية الراجعة للعاملين 
ء عـن طريـق   في تسهيل عملية قيـاس األدا )  CPM  (تستخدم أنظمة مراقبة األداء المحوسبة   

  قياس متغيرات معينة مثل عدد الوحدات المنتجة ، أو الوقت المستغرق لتنفيذ المهـام أو معـدل                 
  .  األخطاء

 زيادة نطـاق اإلشـراف      هو قدرتها على  )  CPM  (ومن أحد أهم أسباب ازدياد استخدام أنظمة      
 .كهم وأدائهـم  بشكل كبير وتخفيض الوقت المستغرق من قبل المدراء لمراقبة العاملين وسـلو 

Stone&others,2006,p237)(  
 " درجـة 360"كما تمكن تلك األنظمة من توفير التقييم الفعال من خالل استخدام التقييم بطريقـة            

 التقييم من خـالل كـل   ىمن خالل اإلنترنت ، وهي طريقة حديثة انتشرت بشكل واسع تعتمد عل  
 استخدامها  ىحيث تشير الدراسات إل    ،من له عالقة بالموظف سواء من داخل أو خارج المنظمة           

  )Mondy&Noe,2005,p251(. 2000من الشركات األمريكية خالل عام %  65من قبل 
 ذلك ، تمكن النظم اإللكترونية لتقييم األداء من إجراء هذا التقييم أكثر من مرة فـي         ىباإلضافة إل 

اصـة عنـد تقيـيم الوحـدات     ، وخ  أكثر من معيـار   احد ، وإمكانية إجراء التقييم على     العام الو 
  .المتشابهة كفرق العمل أو أفرع مصنع 

     محـل المواجهـة المباشـرة مـع         e-HRMومما يجب ذكره ، هو أنه ال يجب أن تحل نظـم             
المشرف أو المدير التنفيذي ، ولكن يمكن استغالل النظام من أجل وضع قالب محدد لالجتمـاع                

 لها تسجيل أهم النقـاط التـي أسـفر عنهـا هـذا            والحقول التي يمكن للمدير والموظف من خال      
 الشبكة الداخلية للمنظمة ، وبالتالي يستطيع الموظف أن          ويمكن وضع هذا القالب على     االجتماع ، 
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ــع ــاع   يراج ــالل االجتم ــم خ ــا ت ــسجيل     م ــي ت ــه ف ــشغل وقت ــن أن ي ــدال م                               ب
  )173،ص2007وماركهام،هوبكنز،.(المالحظات 

  )Self-Appraisal  ( إلجراء اختبارات التقييم الذاتي للموظف     تبرز هنا أيضا أهمية اإلنترن    وت
، وتـوفر المنظمـات التـي        حيث بإمكان الموظف إجراء التقييم لنفسه في أي وقت يراه مناسبا          

نيـة   مواقـع إلكترو اإلضافة إلىلكتروني للعاملين فيها نماذج تقييم إلكترونية ، ب   تستخدم التقييم اإل  
  .عديدة تهتم بهذا المجال 

  الموجـود  عملية تقييم األداء اإللكتروني بالنموذج    ) 171،ص2007وماركهام،هوبكنز،( ويوضح  
، موضحا من خالله تكامل وترابط هذه العملية من خـالل دورة إدارة التقيـيم             ) 7.3(في الشكل   
  .اإللكتروني 

  )7.3( شكل
  لكترونيةدورة تقييم األداء اإل

 
ترجمة (  ،   لكترونية للموارد البشرية  اإلدارة اإل ،  جيمس  ماركهام  و،   هوبكنز ، برايان   :المصدر

  . 169ص ، 2007القاهرة ، مصر ، ، دار الفاروق للنشر والتوزيع ،) خالد العامري
  

  الحضور واالنصراف : خامساً
رة الموارد البـشرية هـي وظيفـة        لعل من أقدم استخدامات التكنولوجيا في وظائف إدا       

ـ               ات تسجيل الحضور واالنصراف للعمل ، من خالل أجهزة التـسجيل اإللكترونيـة ذات البطاق
 التسجيل مـن  ة إلدخال البيانات ، ثم تطورت إلى  بطاقات خاص  الورقية والتي تطورت بعدها إلى    

  .خالل أنظمة حاسوبية خاصة 
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دد ساعات عمل الموظفين وتتبع نسبة الغيـاب        تهتم نظم تسجيل الحضور واالنصراف بتسجيل ع      
  : )162،ص2007وماركهام،هوبكنز،(وذلك ألغراض عديدة 

  . تسجيل ساعات العمل ألغراض تتعلق بالرواتب -1
 . تسجيل ساعات العمل اإلضافية -2

 . تسجيل المعلومات المطلوبة ألغراض تتعلق بإدارة المشروعات -3

بين ، وذلـك ألغـراض تتعلـق بالـصحة          تحديد المتواجدين في المنظمة وكذلك المتغي      -4
 . واألمان

نـسبة    مؤشرات مثلعن العمل وإعداد تقارير تعتمد على    تسجيل معلومات حول التغيب      -5
 .الغياب األسبوعي أو الشهري 

معرفة مكان تواجد العاملين في أي وقت ، وكذلك معرفة ما إذا كانوا متواجـدين فـي                  -6
 . أماكن عملهم أو خارجها

ن العاملين بأي مكان في العالم تسجيل الحضور في عملهم ، حيث يمكن للموظف            لقد أصبح بإمكا  
إثبات مكان وجوده من خالل اإلنترنت ، وبالتالي يتوفر لكـل         المقيم خارج البلد في مهمة عمل ،      
  .العاملين في المنظمة مكان تواجده 

 الخاصة بتسجيل الحـضور  يتم تغذية النظم المالية ونظم األجور بالمعلومات       ،  ذلك باإلضافة إلى 
  .  عدد ساعات العملفي الوظائف التي تعتمد أجورها علىواالنصراف ، خاصة أنها مهمة 

 المعلومات وسـرعتها ، إصـدار       ايا متنوعة منها سهولة الوصول إلى     أيضا توفر تلك النظم مز    
 .  التقارير والتخلص من أخطاء النسخ البشرية

  
    التدريب والتطوير واالتصال3.5.3

  
منها ما يخـتص      واإلنترنت ، المجال واسعا لتطبيقات عديدة ،       ICTفتحت ثورة وسائل    

 ،  e-Learningلكترونـي      بالتعلم اإل  وأخرى ،  أو عبر الشبكات   يلكترونبالتدريب والتطوير اإل  
  . وغيرها من وسائل االتصال والمشاركة داخل المنظمة وخارجها

ومات وتستخدمها وتتغير نتيجة لذلك ، ونستعرض فيمـا  تكون المنظمة تعليمية عندما تكتسب معل 
يلي كيفية استفادة المنظمة من تقنيات التكنولوجيا واإلنترنت في مجاالت اكتـساب المعلومـات              

  .واالستفادة منها 
  التدريب والتطوير: أوالً

    معرفـة صـريحة   ،  نوعان  المعرفة في أبسط تعريف لها هي معلومات ذات قيمة وهي           
) Explicit Knowledge  (ومعرفة ضمنية )Tacit Knowledge  ( .  
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وهـي  ،   الصريحة فهي موجودة في المستندات وقواعد البيانات والرسومات والكتابـات            المعرفة
  .أرقام وبيانات ومعلومات يسهل تناقلها ومتاحة للجميع 

تسبه الفـرد   ما الضمنية فهي غير ملموسة وهي عبارة عن تراكم الخبرات وسر المهنة الذي يك             أ
قل إال بالمعايشة والمالحظـة اليوميـة       توهي غير منطوقة وال مكتوبة ال تن      ، عبر سنوات عمله    

  )15،ص2003،الغراب.( ب الخبراتيلتذو
ما تشكله مـن إضـافة      وتبرز أهمية المعرفة لمنظمات األعمال ليس في المعرفة ذاتها ، وإنما في           

 القتصاد الجديـد المعتمـد علـى       ا ول المنظمة إلى  ر الذي تؤديه في تح    ، وفي الدو  قيمة لها أوال    
 رأس المال الفكـري  ، والذي يتم التأكيد من خالله على)   knowledge Economy(المعرفة 
، ويمكن أن نحدد أهميـة المعرفـة بالنقـاط التاليـة             س من خالل القدرات البشرية ثانيا     والتناف

  : )20،ص2008الزيادات،(
نظمات من خالل دفعها العتماد أشكال للتنسيق والتصميم        أسهمت المعرفة في مرونة الم     -1

  .والهيكلة تكون أكثر مرونة 
 األقسام األكثر إبداعا ، وحفـزت اإلبـداع         للتركيز على أتاحت المعرفة المجال للمنظمة      -2

 . واالبتكار المتواصل ألفرادها وجماعاتها

لتغيير الجذري في    مجتمعات معرفية تحدث ا     المعرفة في تحويل المنظمات إلى     أسهمت   -3
  المنظمة ، لتتكيف مع التغيير المتسارع في بيئة األعمال ، ولتواجـه التعقيـد المتزايـد                

 . فيها

يمكن للمنظمات أن تستفيد من المعرفة ذاتها كسلعة نهائية عبر بيعها والمتاجرة بهـا أو                -4
 . استخدامها لتعديل منتج معين أو إليجاد منتجات جديدة

 .  كيفية إدارة منظماتهمىارية مديري المنظمات إلتوجه المعرفة اإلد -5

 .تعد المعرفة البشرية المصدر األساسي للقيمة  -6

 . تحرك األساس الحقيقي لكيفية خلق المنظمة وتطورها ونضجها وإعادة تشكيلها ثانية -7

 . المعرفة أصبحت األساس لخلق الميزة التنافسية وإدامتها -8

غالل األمثل للمعرفة بنوعيها المتـوافرة داخـل المنظمـة          تهدف إدارة المعرفة إلى تحقيق االست     
 فتحـاول تجـسيد      ، متمثلة في األفراد والمنظومات والمستندات المتراكمة عبر تاريخ المنظمـة         

المعرفة الضمنية لتحويلها إلى خبرات وبديهيات كامنة في عمالة المعرفة التـي هـي رأسـمال                
  .الشركة 

جل خلـط المعـارف     أالحاسب وتكنولوجيا االتصاالت من     وهي في الوقت نفسه تستخدم شبكات       
الصريحة لدى المنظمة لتوطيد القاعدة المعرفية وتكوين ذاكرة للمنظمـة تحـول دون تـسرب                

  . تسرب العاملين من المنظمة ألي سبب كانالمعرفة مع 
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حـدث  أهما بنينا من منظومـات واسـتخدمنا        مف ،   على أن أهم عنصر هنا هو العنصر البشرى       
ن ذلك كله يحتاج إلى اإلنسان الواعي الذي يكون على استعداد دائم للـتعلم مـن              فإ ،كنولوجيا  الت
  )17،ص2003،الغراب(.جل مواكبة التغيير المستمر في جميع أوجه الحياة أ

على المنظمة أن توفر من خالل إدارة المعرفة البيئة االجتماعية المالئمة لكي يتفاعـل الجميـع                
ريحة بالمعرفة الضمنية والمعرفة الفرديـة بالمعرفـة المؤسـسية وتكـون            فتختلط المعرفة الص  

  .المنظمة منظمة دائمة التعلم 
 ،  e-HRMأن هناك عالقة وثيقة بـين إدارة المعرفـة وبـين            ) 244،ص2008النجار، (ويرى

ــار  ــن اعتبـ ــث يمكـ ــة  e-HRM بحيـ ــات إدارة المعرفـ ــد تطبيقـ                             ،KM كأحـ
  :حيث كونها تقوم بالعمليات التالية ذلك من و

 .  واكتشاف المعرفة في قواعد البيانات Data Miningاستخدام التنقيب عن المعلومات  -1

  .e-HRMاعتبار التنقيب عن المعلومات أساس رئيسي التجاه  -2

 .  عنصر نجاح للمنظمةى باعتبارها عنصر تكلفة إلHR ىالتحول في النظرة إل -3

 ، مثل االستقطاب    HRM لدعم ومساندة عمليات     ت اإلنترن لى كموقع ع  e-HRMاعتبار   -4
 .اإللكتروني والتعليم اإللكتروني 

 األفراد بشكل أساسي ، من       معرفة صريحة يتطلب التركيز على     لىإن تحويل المعرفة الضمنية إ    
خالل التدريب والتطوير واالتصال والمشاركة ، وستبقي تكنولوجيا إدارة المعرفة جزء أساسـي             

 مراقبة ما إذا كانت تلـك الـنظم تقـدم منفعـة     HR إدارات  وعلىستراتجيات المنظمات ،    من ا 
  )Schramm,2006,p7.(لألفراد في المنظمة 

 اإلنترنت ، تقدم العديد من وسـائل االحتفـاظ وتطـوير المعرفـة              إن التكنولوجيا المعتمدة على   
 آخر االبتكارات العلميـة     لىلها المنظمة تقديم وصول سريع إ     حيث تستطيع من خال    والمهارات ، 

 أنها تقدم لألفراد خـدمات الوصـول لمحركـات          إضافة إلى  ، والتكنولوجية للمنظمات األخرى  
، دورات تدريبية مباشـرة      البحث وقواعد المعلومات والمؤسسات والمجالت العلمية المتخصصة      

 ، مجموعـات األخبـار      النماذج اإللكترونية  ومتعددة ، قوائم المجموعات البريدية اإللكترونية ،      
  )Baloh&Trkman,2003,p500.( وغيرها من وسائل التعلم والمشاركة اإللكترونية

  
 عديدة ومتنوعـة ،     تإن وسائل التدريب والتطوير باستخدام تكنولوجيا الشبكات واإلنترن       

  التنافسية للمنظمة واألفراد فعلـى المنظمـة أن تتحـرى       ومن أجل أن تحقق هذه الوسائل الميزة      
 الموظفون بضرورة مواد التعلم ومـدى تأثيرهـا علـى         ناية احتياجات المتدربين بحيث يشعر      بع

مسارهم الوظيفي ، وأن تبني الثقة والفهم التام لهذه العملية ، بحيث يدرك العاملون تماما حتميـة                 
، وال بـد مـن تـضافر جهـود المنظمـين             عملهم وحياتهم  ىهذه المنظومة الجديدة وأثرها عل    
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ن من أجل مراعاة العوامل النفسية واالجتماعية التي قد تعوق المسيرة نحو هذا الـنمط               والمدربي
  )39،ص2003الغراب،.( من التدريب

   e-Learningلكتروني التعلم اإل: ثانياًً
جياتها المختلفة سواء على    لم باستخدام الحاسبات اآللية وبرم    لكتروني هو التع  إن التعلم اإل  

لكتروني هـو أكثـر      ولقد أصبح التعلم اإل    ،نترنت  تركة أو شبكة اإل   شبكات مغلقة أو شبكات مش    
  )25،ص2003الغراب،.(أشكال التعلم المرن شيوعا وهو تعلم مرن مفتوح وعن بعد 
 كوسيلة لتوفير فرص التـدريب ،       تزادت أهمية تقديم مواد التعلم عبر شبكة اإلنترنت واإلنتران        

 نظام الفصول الدراسية فـي الـشركات         القائم على   نسب التدريب التقليدي   ومن المتوقع انخفاض  
من المتوقع أن تنفق مـا يقـارب        حيث  والمؤسسات األمريكية في األعوام القادمة بشكل كبير ،         

 مليار دوالر في تقديم برامج تدريب عبر شبكة اإلنترنت ، أما في بريطانيا فمن المتوقـع                 11.4
  )218،ص2007وماركهام،وبكنز،ه.(من المنظمات بتنفيذ هذا النظام %  85قيام 

استمر تطور تكنولوجيا التعلم اإللكتروني حتى أصبحت جزءا أساسيا من التطـور التكنولـوجي              
وتعاظم دورها وخاصة في مجاالت التدريب والمحاكاة وجعـل          ألنظمة إدارة الموارد البشرية ،    

  . المحاكاة أكثر واقعية 
مساعدة المـوظفين   ،  نفقات الخاصة بالتدريب والوقت       التعلم اإللكتروني في توفير ال      ةتبرز أهمي 

 مامهم  بالتعلم وتنميـة مهـاراتهم   إتاحة الفرصة أ، إضافة إلى   في إدارة الوقت المناسب للتدريب    
  .مع البقاء في وظائفهم 

قد اعتبرت الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير عملية التعلم اإللكتروني بأنه نوع من تـوفير              و
  )Schramm,2006,p7.( يفي للعاملين واالحتفاظ بهم في نفس الوقتالرضا الوظ

 لكتروني ، فهنـاك حقـائق عامـة ال بـد مـن ذكرهـا ، وهـي                 وعندما نتحدث عن التعلم اإل    
  ) :25،ص2003الغراب،(

 .لكتروني يتضمن المعلومات واالتصاالت والتعلم والتدريب التعلم اإل -1

لكتروني وإنما يستخدم ألغراض أخـرى  ب اإللكتروني ليس مجرد وسيلة للتدريالتعلم اإل  -2
  كثيرة مثل إدارة المعرفة وإدارة األداء وإقامـة المكاتـب االفتراضـية وغيرهـا مـن                

  . األنشطة

لكتروني ال يعتمد فقط على التكنولوجيا وإنما أيضا على ثقافة المنظمة والقيـادة           التعلم اإل  -3
 .وإدارة التغيير 

ينجح بدون التزام واقتناع اإلدارة العليا والقـائمين علـى          لكتروني أن   ال يمكن للتعلم اإل    -4
 .التنفيذ والمتدربين 
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لكتروني مع االستراتيجيات العامة للمنظمة لكـي       يجب أن تتوافق استراتيجيات التعلم اإل      -5
تحقق الهدف منها ، فهي وسيلة وليست غاية كما أنها ليست في كـل األحـوال بـديال                  

 .ون مكملة له للتدريب التقليدي وإنما قد تك

لكتروني بحاسب واحد أو مجموعة حاسبات على شبكة تحتـوي علـى            يمكن البدء في التعلم اإل    
نترنت باإلضافة إلى     متصل باإل   Modemالبرامج المطلوبة ، كما يمكن أن يبدأ بحاسب ومودم          

عض ،  خط الهاتف ، ثم التوسع بعد ذلك حتى يشمل شبكة متكاملة داخلية تربط جميع العاملين بب               
نترنت بحيث يمكن للعاملين التعامل داخليا وخارجيا والـتعلم والتـشاور         ثم تربط هذه الشبكة باإل    

  .وحل المشكالت عبر الشبكات 
لكتروني منها اسـطوانات الليـزر المدمجـة    هناك العديد من الوسائط التي تستخدم في التعلم اإل        

CDs   ،   الوسائط المتعددة) Multimedia  (لصوت وأفالم الفيـديو مـن خـالل    التي تستخدم ا
سـتخدام   ، ا  لكتروني واالجتماعات عن بعد   الحاسب وغيرها من البرمجيات المختلفة ، البريد اإل       

                  ، اســتخدام تقنيــات االجتماعــات المرئيــةنترنــت المواقــع التعليميــة المختلفــة علــى اإل
 )Video Conference (  ،ـ اإلذاعة اإللكترونية والتلفز ن خـالل   ة التعليمية وقنوات التعلم م

  )98،ص2005الحنفي،(.محطات األقمار الصناعية 
  :  )26،ص2003،الغراب(نه يتم ألكتروني عن غيره من أساليب التعلم من حيث يختلف التعلم اإل

من حيث الصباح أو المساء ، ومن حيث بداية الدراسـة واالنتهـاء       : في الوقت المناسب   -1
  .منها 

فيأخذ كل شخص ما يناسبه فقط مـن البرنـامج وفقـا الحتياجاتـه              : سبللشخص المنا  -2
 . الشخصية التي قد تختلف عن غيره من المشاركين في البرنامج نفسه

 .نترنت إعامة أو مقهى في العمل أو في مكتبه  في المنزل أو: في المكان المناسب  -3

 . من حيث الكم والكيف: بالشكل والمحتوى المناسبين -4

حيث يختلف األشخاص في قدراتهم وسرعاتهم االستيعابية ، فينتقـل          : ناسبةبالسرعة الم  -5
كل مشارك من مرحلة إلى أخرى حين يتأكد الستيعابه ما سبق وفقا لقدراته الشخـصية               

 .وسرعته في االستيعاب 

فتتواصل األطـراف المختلفـة مـن مـدرب          ) Synchronous  (يتم بصورة متزامنة   -6
 أو يتم   ،قرب إلى الطريقة التقليدية     أمما يجعل جو التعلم      ) Online ( ومتدربين مباشرة 

حيث تكون المادة العلميـة متاحـة علـى         )  Asynchronous  (بصورة غير متزامنة  
 . الشبكة لكل شخص كي يتعامل معها وفقا لوقته وسرعته الشخصية
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يـساعد علـى التفاعـل بـين         وبالتالي يستطيع الوصول إلى مناطق جغرافية منعزلة ،       -7
عداد كبيرة جدا من األفراد والتعامـل       أالوصول إلى     كما يساعد على   ، لثقافات المختلفة ا

 .معهم كل حسب قدراته وإمكانياته 

إن نظام التعلم اإللكتروني له مزايا عديدة ، منها ما يفيد المنظمة ، ومنها ما يفيد العاملين فيهـا ،       
  ) :233-230ص ص،2007وماركهام،هوبكنز،(ونجملها في النقاط التالية 

 خفض نفقات التدريب بشكل ملحوظ ، نتيجة إلغاء أو تقليل الحاجة لتـوفير المـدربين ،                -1
  .  انتقال المتدربين وتقليل نفقات المواد التعليميةعدم الحاجة إلى

 .  االنتقال والسفر سواء للمدرب أو المتدربتقليل الحاجة إلى -2

 .  سهولة تحديث ونشر وتجميع وتخزين مواد التعلم -3

لكتروني ، فمثال يمكن عرض الملفات بأكثر مـن  تكامل الوسائط المستخدمة في التعلم اإل    -4
 . مواقع  التدريب والتعلم ى، وتوفير تلك الصيغ عل)  …,pdf ,doc ,html (صيغة

 . إعادة استخدام مواد التعلم أكثر من مرة سواء من قبل المدرب أو المتدرب -5

 . دريبتوفير الوقت المطلوب للتعلم والت -6

   المصادر الخارجية عن طريـق وضـع روابـط لمـواد تعليميـة       إمكانية الوصول إلى   -7
 . إضافية

فنتيجة لدراسة الموظفين لمواد التعلم اإللكترونيـة        دمج التعلم في سياق العمل اليومي ،       -8
من مكاتبهم ، فقد أصبح باإلمكان تصميم مواد التعلم بحيث تتكامل بـشكل أكبـر مـع                 

 .  اليوميةمسؤوليات العمل

ـ           -9  ى االلتحـاق ، مـد     ىستويتميز التعلم اإللكتروني بالمرونة سواء من حيث الوقت ، م
 المرشد ، سرعة التعلم ، اختيار المكـان          االعتماد على   التكنولوجيا ، مدى   االعتماد على 

 .والعمل الجماعي أو الفردي 

  االتصال الفعال :ثالثاً
تطوير من خـالل الـشبكات واإلنترنـت ،          النقطة الهامة في ممارسة التدريب وال      تبقى

    .وكذلك إدارة األفراد بشكل أكثر فعالية هي االتصال الفعال 
 من أعلـى    لالتصال الفعال بين المدراء والموظفين في االتجاهين ،        HRتستخدم التكنولوجيا في    

  .  تحفيز والتزام الموظفين بشكل أكبرث يؤدي االتصال الفعال إلىيح ، ألسفل وبالعكس
، ويتم إشـعارهم بـأن       إن الموظفين الذين يستمر إبالغهم بالتعليمات والمستجدات بشكل مستمر        

تغذيتهم الراجعة ومالحظاتهم مقدرة بشكل كبير من المنظمة ، يشاركوا بفعالية أكبر في العمليات              
  )CIPD,2006,p9.(ويكونوا أكثر رغبة بالبقاء في المنظمة 
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 المنظمة من االتصال الفعال مع األفراد خـارج         ت أو اإلنتران  كما يساعد االتصال عبر اإلنترنت    
  .مناطقها الجغرافية ، مما يحقق سرعة الوصول وخفض التكاليف 

   ةيعتبر االتصال باستخدام التكنولوجيا واإلنترنت من خـالل تقنيـات االتـصال عبـر األجهـز               
،  ر األجهـزة  اسـع أفاض  ، وخاصة في ظل انخ      المنظمات لدى أحد التوجهات الحديثة  ،   الخلوية

ساهم فـي كفـاءة     مما   تلك األجهزة ،      البريد اإللكتروني واإلنترنت على    وتطور تقنيات استقبال  
  )Schramm,2006,p8.(وفعالية االتصال في المنظمات ، في أي وقت وأي مكان 

% 89مل ، يـستع  من المنظمات لديها إنترانـت % 71، فإن ) CIPD,2006,p9(وحسب تقرير  
 مـن خاللهـا ،      HRمنها يتم تحميل نماذج     % HR   ، 88 معلومات   نترانت للدخول إلى  منها اإل 

من المنظمـات   % 63 والتغذية الراجعة للعاملين    منها تستعمل تلك األنظمة لتسهيل عملية        48%
  . شعرت بأن اإلنترانت وسيلة اتصال فعالة مع العاملين

           مـل مـن خـالل اسـتخدام الحاسـوب         كما توفر االتصاالت الفعالة أنماط عمل جديدة مثل الع        
) Teleworking  (              سواء في المنزل أو في المنظمة ، حيث يوفر هذا النمط من العمـل مزايـا

يـاب ومعـدالت    عديدة لألفراد وللمنظمة ، تتمثل في زيادة إنتاجية األفراد ، خفض معدالت الغ            
د المنظمة من إمكانية توظيف أفراد      كما تستفي  . العاملين بهذا األسلوب     دوران العمل بسبب رضا   

  )Baloh&Trkman,2003,p499.(من مناطق جغرافية مختلفة وتخفيض النفقات المكتبية 
، سـمح لهـا بـإدارة      إن استخدام المنظمات للتكنولوجيا من أجل االتصال الفعال وإدارة األفراد         

المرنة خالل األعوام   ، حيث زادت ممارسات العمل       القوى العاملة بشكل أكثر سالسة مما مضى      
العـاملون   النـساء ، وهـؤالء   وخاصة لـدى  ، الماضية سواء كانت من خالل الوقت أو المكان   

.                       HRلـدخول إلـى شـبكات اإلنترانـت لالسـتفادة مـن أنـشطة        يعة الحال يحتـاجون ل    ببط
(Parry&others,2007,p31)   

ته التكنولوجيا واإلنترنت في نمـو وتعـاظم شـركات    وفر  ذكر الدور الكبير الذينسىكذلك ال ن  
 وكثير من   .سنويا  % 30حيث تقدر نسبة نموها بحوالي       ،)  Outsourcing ( التزويد الخارجية 

 تحسين وتطوير أنظمة    ي إدارة مواردها البشرية تهدف إلى     المنظمات التي تستعمل تلك الطريقة ف     
HR        ـ        لديها ، بحيث تتخلص المنظمة من بعض المشا  ، مـع    ةكل الناتجة عـن تطـوير األنظم

  )Schramm,2006,p5.( االستفادة من أنظمة ذات جودة عالية االحتفاظ بقدرتها على
  

   تطوير المنافع الوظيفية  4.5.3
   

ليكترونية للموارد البشرية الطـرق     استخدامات نظام اإلدارة اإل   المجال األخير من    يتناول  
بمثابـة  أن تكـون    ام الحلول البرمجية للنظام ، والتي يمكـن         المختلفة التي يتم من خاللها استخد     
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وسائل تحفيزية ، وتتمثل في تقديم مزيد من الخدمات والمعلومات للموظفين لتدعم حياتهم العملية              
  :  )253،ص2007وماركهام،هوبكنز،(بشكل أو بآخر ومن أهم تلك الوسائل 

التعرف بشيء من التفصيل على إجمـالي       إجمالي الخدمات الوظيفية ، والتي تتيح للموظفين         -1
  . المزايا المقدمة لهم ، والتي تضاف إلى راتبهم الصافي

نترنت ، حيث يمكن للعـاملين االختيـار مـا بـين      خدمات المزايا الوظيفية المتاحة على اإل      -2
  .مجموعة من الخدمات اإلضافية المقدمة لهم 

  .خرى  األالخدمات الخارجية المقدمة وغيرها من الخدمات -3
  

  إجمالي الخدمات الوظيفية : أوالً
اتجهت العديد من الشركات والمؤسسات في األعوام األخيرة إلى تقديم مجموعـة مـن                

 ،  ) المنافع ( الخدمات التشجيعية للعاملين بها من خالل ما يعرف باسم إجمالي الخدمات الوظيفية           
را من أصحاب الشركات والمؤسسات     ن كثي أ ويرجع ذلك إلى     ،والتي تضاف إلى راتب الموظف      

ومـن ثـم  تحتـاج        خـرى ،   جانب بعض المكافآت العينية األ     الجدد يقدمون مكافآت نقدية إلى    
الشركات والمؤسسات التي تقدم مزيجا من المكافآت النقدية والمكافـآت العينيـة إلـى وسـائل                

  .للمفاضلة بين كال النوعين من المكافآت 
 للتحـدث  HR العمل ، تشجع مختـصي  جال العالقات مع قوى  م  وخاصة في  HRإن تكنولوجيا   

بلغة األعمال خاصة في القضايا التي تتعلق بالمنافع والتعويضات ، من حيـث حـساب التكلفـة              
 ، أو من حيث حساب األجور أو المنافع كنسبة مئوية من تكاليف التشغيل            الصحية لكل موظف ،   

                     .  القـوي العاملــة  يـؤثر علـى  اضـيع تمثـل مقياســا رئيـسيا    حيـث أصـبحت تلـك المو   
)Schramm,2006,p6(  

 عندما يدخل المستخدم إلى التطبيق الخاص بإجمالي الخدمات الوظيفية الخاصة بـه ، سـيتعرف            
يمكن تدعيم تلك الميـزة باسـتخدام       و متاحة له ، بجانب راتبه المعتاد ،      على قائمة بكل المزايا ال    

  .األدوات المالئمة 
ن الموظف يدفع جزءا من راتبـه سـنويا         أى سبيل المثال ، بينما ستشير أية قائمة عادية إلى           عل

ن يتقصى عن ذلك بشكل أكثـر تفـصيال ،          أللحصول على معاش عند التقاعد ، يمكن للموظف         
حيث يستطيع الحصول على مزيد من المعلومات حول العديد من األمور من خالل النقـر علـى    

   : )254،ص2007وماركهام،هوبكنز،(  أهم هذه األمورومن حد الروابط ،أ
  . كيفية عمل خطط معاشات التقاعد -1
 . المعاش المتوقع إذا استمر الموظف في دفع المقدار نفسه من المال من راتبه الشهري -2
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كيفية تأثير زيادة المبلغ الذي يدفعونه من راتبهم الشهري على نسبة معاش التقاعد الذي               -3
 . سيتقاضونه

ـ         النظر -4 لي ا في مستوى أداء نظام حمل األسهم المالية أو مدى انعكاس مستوى أدائهم الح
 . على حجم العالوات

تسهم تلك التطبيقات في زيادة شعور الموظفين باألمان في عملهـم ، وذلـك بتقـديرهم لمـدى                  
  .االهتمام الذي يوليه لهم أصحاب العمل 

 دعم اإلدارة الذاتية مـن قبـل        يؤدي إلى  افع ، إن االستخدام المتطور لواجهات الويب إلدارة المن      
عوضـا   ، ، من خالل مكان واحد مدعم من قبل المنظمة لخدمة موظفيهـا            العاملين لتلك المنافع  

 توجـه   روابط متعددة لكل منفعة جزئية على شبكة اإلنترانت ، وهذا يؤدي إلى            عن الدخول إلى  
  )Schramm,2006,p6.( رنالعاملين إلدارة حساباتهم من المنافع بشكل شخصي وم

  
   اإلنترنت مات المزايا الوظيفية المتاحة علىخد: ثانياً

يتم تقديم مجموعة من الخدمات للموظفين والتي لها قيمة محددة كجزء مـن مجموعـة                       
          والتـي يطلـق عليهـا    ويمكنهم من خالل تلـك المجموعـات     ،  الوظيفية المقدمة لهم   الخدمات

) Cafeteria Compensation  (عالج األمراض : لخدمات والجمع بينها ومنها اختيار بعض ا
تـسديد  ، نفقات رعاية األطفـال      ،مين على شريك الحياة     أالت، مين على الحياة    التأ  ، المستعصية

  .منح اإلجازات واالشتراك في الخدمات الترفيهية  ،ديون المشتريات 
ولكن توفر تلك الخدمات للموظف قـدرا        اختياري ،  وبعضها   جباريةإقد تكون بعض تلك البنود      

فعلى سبيل المثال إذا قدم صاحب العمل خـدمات خاصـة بالرعايـة          .من المرونة في االختيار   
  . بخدمات أخرى بعد ذلك احتم على الموظف الموافقة عليها ولكن يمكنه استبدالهتالصحية في

اختيار الخدمات المناسبة لظروف حياتهم     نها تسمح للموظفين ب   أمن أهم مميزات تلك المجموعات      
وقـد ال تهـتم      ،رعاية األطفـال     عاما بمصاريف    60عمره  فعلى سبيل المثال لن يهتم شخص       

 أميال  بموقف خاص لـسيارتها عنـد         3تركض كل يوم    من العمر   موظفة شابة في العشرينات     
  )Mondy&Noe,2005,p346(. الشركة مدخل 
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مجموعة من تلك المزايا التي يمكن تقديمها من خـالل مجموعـة            ) 3.3( يوضح الجدول التالي  
  .المنافع المرنة 

  )3.3( جدول
  مجموعة المنافع المرنة

  المنفعة  الرقم  المنفعة  الرقم
  أجور الرعاية الصحية  22  الوفاة نتيجة حادث عمل  1
  الرعاية الصحية المنزلية  23  إجازات المناسبات  2
  ات جراحيةتأمين عملي  24  العالوات  3
  عالوات األطفال  25  العضوية في المنظمة  4
  قروض بدون فوائد  26  المشاركة في الربح  5
  منافع اإلعاقة طويلة األمد  27  عضوية األندية  6
  رسوم التعليم  287  عموالت  7
  خدمات التمريض  29  مساعدة طبية مجانية من الشركة  8
  خدمة تمريض منزلية  30  خدمات وسائط نقل   9
  عالج خارجي  31  خدمات سكن  10
  تأمين شخصي ضد الحوادث  32  خدمات سفر  11
  خصم نقدي للمشتريات  33  رعاية أولية  12
  نفقات استجمام  34  عالوات ادخار  13
  تسهيالت استجمام  35  خطط ادخار   14
  إجازات البحث والتطوير  36  تأمين عالج العيون واألسنان  15
  عاش دائمم  37  خصم على منتجات الشركة  16
  تأمين ضد المرض   38  منح دراسية   17
  حساب شيكات مجاني  39  حق تقييم األسهم  18
  وجبات طعام مجانية  40  خطط عالوات باألسهم  19
  تأمين جماعي للمركبات  41  خطط شراء أسهم  20
  تأمين جماعي على الحياة  42  تأمين جماعي للمنازل  21

  :المصدر
R.Wayne Mondy ,Robert M.Noe ,Human Resource Management ,9th ed , 
New Jersey: Pearson ,USA ,2005 ,p346 . 

          
لكترونية المعمول به فـي القـانون التجـاري الـدولي            يشير إدخال نظام التوقيعات اإل      

التـصريح بالتوقيعـات    والخاص ب  ،   2000في عام   أقر  إلى القانون األمريكي والذي      والمحلي ، 
والسماح باستخدامها في جميع العمليات التجارية ، والتي كان يلزم فيهـا            ) لكترونية  إلا( الرقمية  

  )257،ص2007وماركهام،هوبكنز،(.استخدام التوقيعات الكتابية من قبل 
باإلضافة إلى قدرة الموظف على التعرف على جميع الخدمات التـي تقـدمها لـه الـشركة أو               ف

لموظف إتمـام   بإمكان ا يل لمانح تلك الخدمات ، فقد أصبح        المؤسسة وإمكانية تقديم جميع التفاص    
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إلى خفض النفقات التي يتكبدها صاحب العمل        ، مما يؤدي     نترنتالتطبيق بأكمله مباشرة على اإل    
  .وضمان مالئمة تلك الخدمات لكل موظف 

 دوالر في أول    مليون 1.2 إلى أنها قد حققت مدخرات تصل قيمتها إلى           " لوسنت " ةتشير مؤسس 
األعوام التي بدأت فيها االستغناء عن توزيع األوراق التي تشمل على معلومات خاصة بالخدمات              

ن اإلعالن عن الخدمات المتاحة للموظفين قد يساعد فـي          أ كما توصلت إلى     ،المقدمة للموظفين   
قامت بتوفير معلومات حـول تلـك الخـدمات بموقعهـا            ، لذلك    جذب طاقم العمل عالي األداء    

نترانـت لطـاقم   نترنت ، بدال من االكتفاء بتقديمها من خالل شـبكة اإل وني على شبكة اإل  لكتراإل
   .العمل

ن أ" لوسـنت  " ويرى المدير المختص بتقديم الخدمات والمكافآت للمـوارد البـشرية بمؤسـسة            
المضي قدما في طريق توفير تلك المعلومات سيفيد المؤسسة من الناحيـة الربحيـة واإلنتاجيـة            

  )257،ص2007وماركهام،هوبكنز،.(فسية بشكل ملحوظ والتنا
  
  المزايا الوظيفية والخدمات الخارجية األخرى : ثالثاً

ون ،  يلقد أصبح باإلمكان التعرف على الخدمات المختلفة التي يقدمها الموردون الخـارج                   
 بعـضا مـن    وتعرف،نترنت  نترانت على االتصال بشبكة اإل    وذلك نتيجة لقدرة جميع شبكات اإل     

والتي يقوم فيها المورد بتقديم عدد من        تلك الخدمات باسم الخدمات الخارجية المقدمة للموظفين ،       
  .الخدمات التي قد تبدو بسيطة ولكنها تحتاج لوقت طويل في التنفيذ 

فقد يحتاج الموظف إلى أداء العديد من المهام في الوقت نفسه كالتسوق والتوجه لمكتب جوازات               
نترنـت الطريـق    فتحت التقنيات المتطورة لـشبكة اإل     ، حيث   خرى  يرها من المهام األ   السفر وغ 

ساعدت الموردين في تقديم خدمات منخفضة التكـاليف مثـل          ، و لتقديم العديد من تلك الخدمات      
  . الرحالت وغيرها من اإلجراءات األخرى

متعـددة الجنـسيات   فعلى سبيل المثال قد يرغب أكثر من موظف يعمل بإحدى الشركات الكبرى     
ويمكن للمورد المـسئول عـن الخـدمات    ، في التوجه لمكتب جوازات السفر في األسبوع نفسه         

الخارجية المقدمة للموظفين إرسال موظف واحد للقيام بجميع المهام المطلوبة مثل التوجه لمكتب             
قيـام بتلـك   جوازات السفر وشراء االحتياجات المطلوبة وذلك لكل الموظفين الذين يحتـاجون لل          

  .المهام
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تتيح بعض التقنيات الحديثة التي تقدمها الشركات والمؤسسات للعاملين االستفادة مـن خـدمات               
 وقد يـشمل ذلـك خـدمات مثـل    ، نترنت والتي تعرض أسعارا تنافسية   التسوق عبر شبكات اإل   

   :)258،ص2007وماركهام،هوبكنز،(
  .التعامل مع وكاالت السفر  -1
 . حد المتاجر الكبرىأنترنت من  اإلإمكانية التسوق عبر -2

 .مين والعديد من الخدمات المالية األخرى أشركات الت -3

لشركات والمؤسسات دخـال كبيـرا      ا من خاللها أن تجني   هناك مميزات عديدة لتلك النظم يمكن       
 حيث تستطيع الشركات والمؤسسات التي تسمح للموردين الخارجين بالتعامل مع موظفيها            ها ، من
ن هذا النظام يساعد في توفير دخل ثابت من هـذا           إضى مقابال نظير تلك الميزة ومن ثم ف       ن تتقا أ

  .المصدر 
كبر لتقديم مزيد من األسعار التنافسية للموظفين فيمكن للموردين تقـديم           أقد تصبح هناك فرصة     

لذلك يفضل كثير مـن المـوظفين    ، مزيد من األسعار المنافسة نتيجة تعاملهم مع أسواق ضخمة 
  نـت الخاصـة بـصاحب العمـل عـن التـسوق       انترنترنت من خالل شبكة اإل  التسوق عبر اإل  

  . الخارجي
نترنـت  هناك عدد من الوسائل األخرى التي يمكن من خاللها توظيف التقنيات المتاحة علـى اإل        

بهدف تقديم خدمات أو إمكانيات وظيفية بسيطة لجذب الموظفين برغم اعتقاد كثير من الموظفين              
وهناك بعض األمثلة التي تشير إلى تنوع تلك        ،  طاق تلك الخدمات محصور في أمور بعينها        ن ن أ

   : )260،ص2007وماركهام،هوبكنز،( الوسائل
بـاء  يقوم بعض الموظفين بتركيب كاميرات ويب بالحضانة الملحقة بالشركة ليـستطيع اآل            -1

  .االطمئنان على أطفالهم 
سسات معيار لتقييم الحالة المزاجيـة ببـوابتهم   يكون لدى الموظفين ببعض الشركات والمؤ    -2

 .لكترونية اإل

وقد يتمثل هذا المعيار في أشكال مختلفة من الوجوه التي تعبر عن كثير مـن االنفعـاالت           
 على تلك األشكال للتعبيـر عـن        ويقوم الموظف بالنقر  ،  تتراوح ما بين الحزن والسعادة      

 .سسة ككل لحالة المزاجية بالقسم أو بالشركة أو المؤا

  .يمكن تقديم بعض المسابقات للترويح عن الموظفين -3

يمكن عرض المقاالت اإلخبارية مثل التي تقدم أخبارا حـول سـعر أسـهم الـشركة أو                  -4
  .لكترونيةالمؤسسة عبر البوابة اإل

يمكن تنظيم منتديات بغرف الدردشة ولوحات اإلعالنات التي يمكن لألفراد مـن خاللهـا               -5
  . نترنت أو إعالن سياراتهم للبيعى اإلإجراء محادثات عل
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   لكترونياًإإدارة الموارد البشرية  نتائج تطبيق 6.3
   بالنسبة للمنظمة  e-HRM نتائج تطبيق 1.6.3

  
 نفـسها ،    HRM وبين النتائج المتوقعـة مـن        e-HRM       يجب علينا التمييز بين أهداف      

ـ     تسعى إلى  e-HRMفحسب ما سبق فإن أهداف       ،  HRسـتراتيجي إلدارة    ه اال  زيـادة التوج
  .، تقليل النفقات وزيادة الكفاءة  زيادة الرضا لديهم، تحسين الخدمة الموجهة للعاملين 

بينما تكون النتائج المتوقعـة للمنظمـة ومـن ضـمنها مـا سـبق ذكـره ، النقـاط التاليـة                                       
)Ruel&others,2004,p4: (  

والتفاعـل مـع      الفهـم   العاملة محفزة وقادرة على    وىن الق بحيث تكو  االلتزام العالي ،   -1
 ثقـة أكبـر بـين اإلدارة         ضمن بيئة المنظمة ، مما يؤدي إلى مـستوى         اإلدارة للتغيير 

  .والعاملين 
 قدرة العاملين لـتعلم مهمـات وواجبـات جديـدة إذا         درات تنافسية عالية ، تدل على      ق -2

 . استدعت الظروف ذلك

جور التنافسية وتقليل معدالت دوران العمـل ، وقـدرة          عن طريق األ   توفير التكاليف ،   -3
 .  دور إداري مميز في سبيل تحقيق هدف المنظمة لتقليل التكاليفأداء  على HRإدارة 

إدارة األفراد بما يالئـم     و، نظام األجور     مالئمة عالية ، ناتجة عن تشكيل البيئة الداخلية        -4
  . اهتمامات المنتفعين كافة

                        
   بالنسبة إلدارة الموارد البشرية  e-HRM نتائج تطبيق 2.6.3

  
 ال تعني التخلي عن دور إدارة الموارد البشرية ، وال تعني تركه كما هو ،  e-HRM       إن

 وبالتالي تقلـيص المناصـب اإلداريـة ،         HRفمما سبق رأينا تقليصا للمهمات اإلدارية إلدارة        
اف اإلستراتيجية ، وبالتالي سـيكون طـاقم عمـل اإلدارة مـن              األهد ىعل وزيادة في التركيز  

  .المفكرين والمبدعين 
تخطـيط للمنظمـة ،     إن التوجه العام إلدارة الموارد البشرية هو كونها شريك استراتيجي في ال           

 تزويد المنظمة بمعلومات دقيقة وسريعة باستخدام التكنولوجيا ، كما أصبحت           وذلك لقدرتها على  
  . الزبون أكثر من ذي قبل نتيجة التكنولوجياموجهة لخدمة 
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 بإدارة الموارد البشرية بنـاءا علـى      هذه النتائج المتعلقة    ) Ruel&others,2006,p5(ويلخص  
  : توجهاتها المختلفة في النقاط التالية

، سـيكون للعـاملين ولمـدراء        e-HRMالمنظمات التي تعتمد التوجه التشغيلي باستخدام        -1
ستراتيجية إلدارة المـوارد البـشرية واإلجـراءات        را في تنفيذ الخطط اال    التشغيل دورا كبي  

  . HR موظفي والممارسات ، مما يؤدي إلى طلب أقل على
، سيكون طاقم أصـغر كافيـا        e-HRM المنظمات التي تعتمد التوجه العالقاتي باستخدام        -2

ات المزودة مـن قبـل      إذا استخدم العاملين ومدراء التشغيل األدو      إلدارة الموارد البشرية ،   
HRنترانت  شبكة اإل على. 

سيكون من الـضروري تـوفر     ،e-HRMالمنظمات التي تعتمد التوجه التحويلي باستخدام    -3
 .ستراتيجية إلدارة الموارد البشرية ال ، وذلك لصياغة الخطط اHRMخبراء في 
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  اًإدارة الموارد البشرية إلكترونيتحديات تطبيق  7.3
  

يتضمن التفاعل تقديم ابتكارات جديدة ، ويتطلب االبتكار تجربة كل ما هو جديد وقـد ال                
تعمل بعض تلك األشياء الجديدة كما كان متوقعا لها في البداية ، وكما هو معتاد سـيتم التركيـز          

   .على سلبياتها أكثر من ايجابياتها
لماضية بعض األفكار الجديدة التـي لـم         والشركات في العقود القليلة ا     تتبنت كثير من المؤسسا   

 إلـى   " شئون العاملين" تحقق جميع األهداف المرجوة منها ، على سبيل المثال ، تغيير اسم قسم   
وإعادة هيكلـة العمليـات      ، ) حدوث أي اختالف     أن يالحظ الكثير  وذلك دون   ( الموارد البشرية   

  .)  يتم االلتزام بكثير منها حيث لم (بالشركة وجدوى مقاييس التميز داخل الشركات 
بين بمرور الوقت مـا     ت سوف ي  ، حيث لكترونية للموارد البشرية    نظام اإلدارة اإل   اآلن على الدور  

مـن  ، حيث    إذا كان هذا النظام يستحق كل الدعاية التي تمت له كغيره من األفكار الجديدة أم ال               
  ، ذلك حصر لألخطاء الناتجة عن تنفيـذه     ثم يعقب ،  ن يتم الترحيب به كثيرا في البداية        أالمتوقع  

لى حد ما يمكـن     إ مرحلة محاولة التطوير وزيادة اإلقبال عليه للمزايا التي يوفرها و          وأخيرا تأتي 
  . مالحظة حدوث ذلك بالفعل

ويمكـن   ، معها وعرفوا نقاط القوة والضعف       االكثير من الرواد في مجال تنفيذ هذه النظم تعاملو        
  . ن في تطبيق هذه النظم االستفادة من تلك الخبراتاآلللشركات التي ترغب 

 والتحـديات    مهما في بيان مزايا هذا النظام لآلخـرين        اأقسام الموارد البشرية دور    يلعب مديرو 
  باإلحباط حيث يشعر الكثيرون   ،ن تكون التوقعات من تلك النظم واقعية        أويجب  ،   التي يفرضها 

 الترويج المبالغ فيه لها جعل الناس يبـالغون فـي انتظـار             نأمن األفكار والنظم الجديدة بسبب      
  .  المزيد من األهداف المرجوة منهاقتحقي

والتي  ،   e-HRM أنظمة   ىإن من أهم التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية عند التحول إل           
  : )50-39،ص ص2007وماركهام،هوبكنز،( نجاحها أو فشلها هي من الممكن أن تؤثر على

 كان طاقم العمـل     حيث  ، ت وتكنولوجيا المعلوما  ةغاء الحدود بين قسمي الموارد البشري     إل -1
خـرى  ه من األقسام األ حد ما عن غير المعلومات في الشركات منعزال إلى بقسم تكنولوجيا 
 . في الشركة

خرى بالـشركات فـي   بدأ التكامل بين أقسام تكنولوجيا المعلومات والقطاعات اإلنتاجية األ     
حيث أدخلت تكنولوجيا الكمبيوتر بشكل كبير في كـل أنـشطة           ،   م األخيرة يتحسن  األعوا

ن بأقسام الموارد البشرية يدركون أهميـة نظـم المـوارد           و العامل وأصبح ،العمل اليومية   
  .البشرية المحسنة في توفير معلومات فعالة ومفيدة 
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 البـشرية  دصة بـالموار  عكس نظم اإلدارة الخاعلىف ،تحسين مكانة قسم الموارد البشرية    -2
تعد نظـم    ،  العاملين فيها  وكان استخدامها مقتصرا على    ،اتها  ذالسابقة التي كانت مستقلة ب    

 للموارد البشرية متاحة للجميع كما يمكنها إحداث تكامل بينهـا وبـين             ةلكترونياإلدارة اإل 
  .مختلف الجوانب الخاصة بنظم الشركة 

ينظر الكثيرون إلى مهام المـوارد      ، حيث     العمالء لى البشرية إ  واردتحويل تركيز قسم الم    -3
 إنما يستجيبون فقط لرد     ل أنها مهام تفعيليه وتقليدية أي أنهم ال يبادرون بالفع         البشرية على 
  . فعل اآلخرين

 تحـوال فـي    البشرية وتـشغيلها  للمواردةلكترونيويتطلب التنفيذ الصحيح لنظم اإلدارة اإل 
 والخدمات التي   مب أن يتم تحديد العمالء المستهدفين واحتياجاته      فيج،   العمالء   التركيز إلى 

هم ان تس أ و لبشرية دور أكثر فعالية ،    قسام الموارد ا  ألويجب أن يكون    ،  يمكن تقديمها لهم    
 . كبر في األنشطة اليومية التي تزيد من أرباح الشركةأبشكل 

يتطلب التكامل بـين    ، حيث     فهم طبيعة عمل الشركة    ىجة العاملين بالموارد البشرية إل    حا -4
  للموارد البـشرية فهـم   ةلكتروني نظام لإلدارة اإلرد البشرية والعمل الذي يحتاج إلى     الموا

 . طاقم العمل الجيد لطبيعة العمل

 للموارد البشرية لمعرفـة كيفيـة       ةلكترونيسيحتاج المتخصص الناجح في نظم اإلدارة اإل      
، دور الموارد البشرية فـي تحقيـق ذلـك          عمل القطاعات المختلفة مع بعضها البعض و      

 .  الموارد البشرية باستمرارلىإ انتقال المهام المختلفة من ووستكون هناك حاجة إلى

في أي عمليـة أتمتـة      ، فمن المحتمل    فقد العاملين بالموارد البشرية لالتصال مع األفراد         -5
   .تقليل أهمية العامل البشري والتواصل بين األفراد

تتم بـين المـوظفين وأقـسام المـوارد         التي  خال نظم الكمبيوتر في األعمال      قد يتسبب إد  
أمورهم في المقـام    بالبشرية في فقد العاملين بهذه األقسام االتصال باألفراد الذين يهتمون           

 بالعنصر البشري وتعـد     ااهتمامه ربما يشعر الموظفون أن الشركة قد قللت من       و ، األول
 . تنفيذهوعند تخطيط النظام  ها في االعتبارهذه بعض األمور التي يجب أخذ

ـ        قد ىتياجات الشركة الفعلية ومعرفة مد    النظر في اح   -6  ىرة البنية التحتية الخاصة بهـا عل
 فائـدة للعمـل     ىمكن أن يحقق أقص   تلبيتها واتخاذ القرار بشان تنفيذ النظام المالئم الذي ي        

 .بالشركة 

ل النخفاض مستويات جودة الخدمة نتيجة       جودة الخدمة ، فهناك احتما      مستوى الحفاظ على  -7
 .لتحويل النظام من تقليدي إلى إلكتروني 

 وخاصة في ظل انتقال المسؤولية إلـى      تأمين المعلومات ، حيث يعد ذلك ضرورة قانونية          -8
 .األفراد العاملين 
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 .  النظام من قبل كافة العاملين ، ومن قبل ذوي االحتياجات الخاصةل إلىوضمان الوص -9

 . مع المعايير المتعارف عليها ، وخاصة عند بناء صفحات الويب التوافق -10

 .مراعاة اختالف الجوانب الثقافية ، وخاصة عند العمل في بيئة دولية  -11
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   في الجامعات الفلسطينيةe-HRM واقع   :الرابعالفصل 
  

   مقدمة1.4
   في الجامعة اإلسالميةe-HRMواقع   2.4
  األزهر في جامعة e-HRM  واقع 3.4
  جامعة األقصى في e-HRMواقع   4.4
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   مقدمة1.4
  

ينظر إلى الجامعة في الوقت الحاضر على أنها رمز لنهضة األمم وتقـدمها ، وعنـوان                
العـام  على يقظتها وحضارتها ورقيها ، ومحور جوهري تدور حوله الحيـاة الثقافيـة بمعناهـا     

  . ة واألدبية والعلمية والتكنولوجيةبعادها الفكريأالشامل وب
جل نشر المعرفة وتطويرها وتعميمهـا      أمن  العلم الذين يعملون    رجال  من  نخبة  تضم الجامعات ال  

التقـدم العظـيم     في   دور محوري وأساسي  ، وللجامعات   وذلك من خالل التعليم والبحث العلمي       
  .حضارة المعاصرة  ال وعلى،معرفة المجاالت الذي تحقق في جميع 

وإمـدادها   ه المهمة يتطلب تهيئة الظروف واإلمكانيات بكل أنواعها ،        هذالجامعات في   إن نجاح   
بما تحتاج إليه من موارد بشرية أو مادية ، ومواكبة آخر المـستجدات والتطـورات العلميـة ،                  

  )71،ص2005أبو سبت، .(وتطوير األنظمة اإلدارية الفعالة
تم تشكيل  ،   ك الغرض ، وحتى يتم توجيه الجامعات في فلسطين بما يخدم المجتمع والمعرفة            ولذل

لتستكمل دور مجلـس    )  وزارة التربية والتعليم العالي حاليا    (  م   1996وزارة التعليم العالي عام     
منـذ  التعليم العالي الفلسطيني الذي كان قائما قبل قدوم السلطة الفلسطينية ، وقد حددت الوزارة               

  : )41،ص2008عودة،(بدء عملها أهدافها التالية 
فتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين لاللتحاق بالتعليم العالي ومتابعة الكفاءات العلمية             -1

  .في الداخل والخارج وتنميتها 
تشجيع حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي ودعم برامج التعليم المستمر التي تقدمها             -2

 .ليم العالي الفلسطينية مؤسسات التع

تمكين المجتمع الفلسطيني من التعامل مع المنتجات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتيـة            -3
 .واستثمارها وتطويرها 

اإلسهام في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلـف        -4
 .المجاالت العلمية والثقافية 

  التعلـيم  علمي مع الهيئات العلمية والدولية ودعم وتطوير مؤسسات       طر التعاون ال  أتوثيق   -5
 .العالي ومراكز البحث العلمي 

ـ       بالعناية بدراسة الحضارة العربية واإلسالمية واكتسا      -6  د الطلبة مهـارات التفكيـر الناق
  . وتشجيع اإلبداع واالبتكار العلمي والقدرة على البحث والتقصي ومواكبة التقدم العلمي

وتعزيـز روح   ،   القيم العلمية والروحية وتنشئة أفراد منتمين لوطنهم وعـروبتهم           تنمية -7
 .التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة 
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اإلسهام في تقدم العلم وصون الحريات ونزاهة البحث العلمي وبناء الدولة على أسـس               -8
 .تضمن سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة 

  
ع الجامعات الفلسطينية مواكبة آخر التطورات التكنولوجية ، سـواء كانـت                    وحتى تستطي 

      ، فإنها قامت بتأسيس مراكـز تكنولوجيـا المعلومـات          مختصة بالشؤون األكاديمية أو اإلدارية    
) Information Technology Centers  ( ،رفـدها بكـل   وأولتها اهتماما بالغا ، وسعت إلى 

  .ما هو حديث ومتطور 
 ها إدخال التكنولوجيا الحديثـة إلـى       البوابة التي يتم من خالل     مراكز تكنولوجيا المعلومات   تبرتع

الجامعة وتسخيرها في خدمة العملية األكاديمية واإلدارية ، وهي الجهة التي تقوم بوضع وتنفيـذ               
 ، حوسبة دوائر وأنظمة العمل ومساعدة إدارة الجامعـة فـي اتخـاذ             البرامج الخاصة بالجامعة  

  )51،ص2007المصري،.(القرارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 
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   في الجامعة اإلسالميةe-HRM واقع  2.4
  الجامعة اإلسالمية تعريف ب 1.2.4

    
مية مستقلة من مؤسسات التعليم العـالي ، وتعمـل         يالجامعة اإلسالمية بغزة مؤسسة أكاد      

رابطـة  ، ليم العالي وهي عضو فـي اتحـاد الجامعـات العربيـة     بإشراف وزارة التربية والتع   
رابطة جامعات البحر األبيض المتوسط واالتحـاد الـدولي للجامعـات ،            ،  الجامعات اإلسالمية   

  .وتربطها عالقات تعاون بالكثير من الجامعات العربية واألجنبية 
راعيا لظروف الشعب الفلسطيني و     ميا ملتزما بالقيم اإلسالمية وم    يتوفر الجامعة لطلبتها جوا أكاد    

 وتضع كل اإلمكانيات المتاحة لخدمة العملية التعليمية وتهتم بالجانب التطبيقي اهتمامهـا         ، تقاليده
 .بالجانب النظري ، كما وتهتم بتوظيف وسائل التكنولوجيا المتوفرة في خدمة العملية التعليميـة               

 عـام   نـشئ أ عن معهد فلسطين الديني ، الذي         انبثاقا 1978نشأت الجامعة اإلسالمية بغزة عام      
معة الوحيدة التي تخدم قطاع غزة الذي يقطن فيه        ا م الج  1991وظلت الجامعة إلى عام     ،   1954

  .ن قرابة مليون ونصف المليون نسمة آلا
بدأت الجامعة اإلسالمية بثالث كليات هي كلية الشريعة التي أصـبحت الحقـا كليـة الـشريعة        

  . كلية اللغة العربية التي أصبحت الحقا كلية اآلداب و أصول الدين والقانون ، كلية
  م 1980نظرا لحاجة لمجتمع الفلسطيني الماسة إلى التخصصات األخرى فقد تـم فـي عـام                و

         العلـوم ، ثـم افتتحـت كليـة الهندسـة            – التجـارة    –التربية  : افتتاح ثالث كليات أخرى هي    
 م وكلية الطب مطلع العـام  1993 – 1992لع العام الدراسي  ، كلية التمريض مط     م 1992عام  

  . م 2007 – 2006الدراسي 
عداد طلبتها  أ واإلدارية ، و   ةكاديميهدت الجامعة تطورا في هيئتيها األ     وعلى مدار تلك السنوات ش    

إلى جانب مرافقها ووحداتها ومختبراتها في مجـالي البحـث التعليمـي والتنميـة              ،  وخريجيها  
  .عالوة على عالقاتها الوطنية واإلقليمية العالمية ،  المجتمعية

الخبرات واألساتذة المتخصصين مع الجامعات الفلسطينية والعربية  تهتم الجامعة بالتعاون وتبادل
، وللجامعة عالقات وطيدة تربطها      في مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجيا     واإلسالمية والعالمية 

  . عالقتها اتفاقيات تعاون وتوأمة مع عدد من الجامعات، وتنظم الجامعات بالكثير من

الالزمـة   تضم الجامعة عدداً كبيراً من المختبرات العلمية تتوفر فيها أفضل األجهـزة العلميـة             
على تحـديث    ، وتحرص الجامعة   للدراسة العلمية وإجراء التجارب إلى جانب الدراسة النظرية       

، وتهـتم    التعليميـة  م وسائل التكنولوجيا في العمليـة     باستخداي  ، وتعن  مختبراتها بشكل مستمر  
 من مختبرات الحاسـوب     كبيرا ، وتوفر الجامعة عددا    دام الحاسوب اهتماماً خاصاً بتوسيع استخ   
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الجامعة لطلبتها خدمة اإلنترنت لتمكينهم مـن       م  ، كما تقد   لية التعليمية والبحث العلمي   ملخدمة الع 
تقـدم  و،   والحصول على المعلومات من مختلف المصادر      االتصال بالمكتبات ومراكز األبحاث   

  .والباحثين حيث يتوفر بالجامعة عدد كبير من المواد العلمية المختلفة المكتبة خدماتها للطلبة
http://www.iugaza.edu.ps/ar/AboutIUG/Default.aspx,2009)(  

 ،  2009سالمية خالل العام      إحصائية بعدد الموظفين بالجامعة اإل    ،  ) 1.4(ويبين الجدول التالي    
  .من أكاديميين وإداريين وخدمات معاونة 

  )1.4(جدول 
  2009إحصائية بعدد الموظفين بالجامعة اإلسالمية خالل العام  

ثانوية   دبلوم  بكالوريوس  ماجستير  دكتوراه  
  عامة

دون 
  الثانوية

المجموع 
  الكلي

  ةالهيئة األكاديمي
  373  -  -  -  44  105  224  ذكور
  55        27  24  4  إناث

  الهيئة اإلدارية
  374  35  44  121  152  22  -  ذكور
  49  1  4  9  34  1  -  إناث

  الخدمات المعاونة
  176  101  75  -  -  -  -  ذكور
  33  25  8  -  -  -  -  إناث

  1060  162  131  130  257  152  228  المجموع

  . 2009 ، دائرة شئون الموظفين بالجامعة اإلسالمية: المصدر
  

الذكر أن الجامعة اإلسالمية قد تعرضت لتـدمير كبيـر فـي تجهيزاتهـا              ومن الجدير ب  
 قطاع غزة فـي   ل العدوان اإلسرائيلي الغاشم على    وخاصة مباني المختبرات العلمية ، وذلك خال      

حملة التدمير الشاملة التي مارسها العـدو اإلسـرائيلي علـي كافـة مقـار               ضمن    ، 1/2009
زيمـة الـشعب    لسطينية ، في محاولة منـه لكـسر ع        ومؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الف    

،   مقوماته األساسية واالستمرار في سياسة الحصار والتجويع والتجهيل        الفلسطيني والقضاء على  
ولكن بحمد اهللا تمكنت الجامعة من تجاوز المحنة واالستمرار في تقديم خدماتها التعليمية لكافـة               

 استمراريتها في   ألخرى في قطاع غزة ، حرصا على      ات ا طالبها ، بالتعاون والتنسيق مع الجامع     
  .تجاه الشعب الفلسطيني التعليمي تأدية دورها االجتماعي و
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 ISTتكنولوجيا المعلومات في الجامعة اإلسالمية إدارة شؤون  2.2.4
 ISTنشأة وتطور إدارة : أوالً

فـي  عصب رئيسي  (Information Technology -IT)  تعتبر تكنولوجيا المعلومات
لخدمة العملية األكاديمية وتـساعد اإلدارة    عمل الجامعة ، حيث تساهم في توظيف التقنية الحديثة        

عنصر حيوي وهام فـي  ، وهي  إلحصائيات والدالالتم ا في اتخاذ القرارات من خالل تقدي     العليا
جـاالت  مواكبة التطور السريع في مجال األتمتة والتقنيات الحديثة فـي الم    الجامعة حتى تستطيع  
   .األكاديمية واإلدارية

ة اإلداريـة  يوذلك من خالل الهيكل  المعلومات أهمية كبيرة في الجامعة اإلسالمية    تمتلك تكنولوجيا 
نائـب الـرئيس     " نه يوجد منـصب بمـسمى       أالخاصة بتكنولوجيا المعلومات في الجامعة حيث       

 بالتخطيط واإلشراف وتطـوير     والذي يقوم   ،  " والعالقات الخارجية  لشؤون تكنولوجيا المعلومات  
، باإلضـافة  تكنولوجيا المعلومات وتوفير التقارير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لرئاسة الجامعة       

، ويوضح الشكل    ITشئون  ومدير    لنائب الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات     مساعدوجود  إلى  
  .هيكلية تلك اإلدارة ) 1.4(

  )1.4( شكل
  ارة شئون تكنولوجيا المعلومات والعالقات الخارجيةالهيكلية العامة إلد

 
  . 2009 ، إدارة شئون تكنولوجيا المعلومات والعالقات الخارجية: المصدر
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 مهامـه إنـشاء     وكانت أولى ،    مركز الحاسوب   تحت مسمى  1997 اإلدارة عملها عام     بدأت تلك 
وتم توصيل مباني الجامعة القائمة في ذلك الوقت بـشبكة          وتركيب شبكة الحاسوب في الجامعة ،       

  .من كوابل األلياف الضوئية وبأحدث التقنيات المتاحة في وقتها 
ـ   وتأثيرها المباشـر ITالسريع والمستمر لمجاالت ونظرا للتطور     نجـاح وتميـز العمـل    ىعل

 إدارة تكنولوجيـا  األكاديمي في الجامعة ، فقد ارتأت إدارة الجامعة ضرورة اسـتحداث وإنـشاء   
واإلشـراف    ، لتكون الجهة التي تقوم بالتخطيط والتنفيـذ    2004المعلومات وذلك في نهاية العام      

  .والمتابعة لكافة األمور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في الجامعة 
  

 ISTمهام إدارة : ثانياً

ـ 1997منذ إنشاء أول مركز للحاسوب عام     دمات التـي   ، حتى يومنا هذا ، تطورت الخ
 عددها ، وأصبحت اإلدارة تقوم بعدد كبير من المهام والخـدمات ، نـورد      ديقدمها المركز وازدا  

  : )3،صIST،2009تقرير إدارة (فيما يلي أهمها 
دعم رسالة الجامعة األكاديمية والمجتمعية ووضع االستراتيجيات وتحديـد الـسياسات             -1

  .عة ووضع الخطط التنفيذية لها المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات في الجام
دعم رسالة الجامعة فيما يتعلق بالمجتمع المحلي وذلك بتقديم الخبرات والخدمات في هذا              -2

 . المجال

 . اإلدارة اإللكترونية عبر نظام معلوماتي شامل ىالتحول الكامل من اإلدارة التقليدية إل -3

توفير قاعدة بيانـات مركزيـة   أتمتة نظم العمل اإلدارية في الجامعة بصورة كاملة عبر        -4
 .ومن خالل تصميم وتنفيذ التطبيقات الحاسوبية المختلفة 

تطوير وتنفيذ وإدارة مشاريع البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في الجامعـة             -5
 . وتوفير الخدمات المتعلقة بها

يـزة  إنشاء أول حاضنة تكنولوجيا في قطاع غزة الحتـضان أصـحاب األفكـار المم              -6
 . واإلبداعات الشابة

  .ITتوفير الخدمات الفنية واالستشارية من خالل لجان مختصة في مجاالت  -7

 . والتعامل معها  ITمتابعة آخر التطورات في مجال  -8

  .ITالتدريب الميداني للطالب والطالبات في دوائر ومختبرات إدارة  -9

لمي من خـالل تقـديم الحلـول       دعم العملية التعليمية في المناهج األكاديمية والبحث الع        -10
 . التقنية المناسبة

لكتروني وذلك بالتنسيق مع الشئون األكاديميـة لتعظـيم         دعم وتوجيه برنامج التعليم اإل     -11
 . المنفعة لألكاديميين والطلبة
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زيادة التفاعل بين األكاديميين والطلبة عبر وسيط تفـاعلي مثـل البريـد اإللكترونـي                -12
 . وصفحات الويب

  .IT في مجال نومهارات األكاديمييتنمية معارف  -13

مـؤتمرات   ، لكترونية ، المختبـرات   توفر الخدمات األكاديمية المساعدة مثل المكتبة اإل       -14
 . الفيديو وصفحات اإلنترنت الخاصة بالمدرسين والطلبة

ـ     -15  ىدعم وتأهيل خريجي الجامعة من خالل تطوير برامج تحسين فـرص الحـصول عل
 . ثل برامج الحاضنة التكنولوجية وغيرهاالعمل في المجاالت التقنية م

ربط مواقع الجامعة المختلفة إلكترونياً وتوفير البرامج المختلفة والخدمات اإللكترونيـة            -16
 . للطلبة والعاملين عن طريق اإلنترنت

  
 ISTمجاالت عمل إدارة : ثالثاً

ما بـين   ت   الجامعة اإلسالمية في عدة مجاال     يتعمل إدارة شؤون تكنولوجيا المعلومات ف     
  ) :7،صIST،2009تقرير إدارة (وإدارية وهي أكاديمية 

دعم برامج الكليات في مجال تكنولوجيا المعلومات ، وتـوفير الخـدمات      : المجال األكاديمي  -1
 .  دعم وتأهيل خريجي الجامعة للطلبة والموظفين ، باإلضافة إلىلكترونيةاألكاديمية اإل

في الجامعة ، توفير اإلحصائيات الالزمة لـدعم        دارية  اإلأتمتة نظم العمل    : المجال اإلداري  -2
 . عملية اتخاذ القرارات وتنمية مهارات اإلداريين عبر الدعم الفني المتواصل وورش العمل

تـوفير البـرامج المختلفـة       ربط مواقع الجامعة المختلفـة إلكترونيـاً ،       : المجال الخدماتي  -3
تقديم الخـدمات الفنيـة فـي        ، ق اإلنترنت  طري نوالخدمات اإللكترونية للطلبة والعاملين ع    

 .الشبكات وصيانة المختبرات وأجهزة الحواسيب الخاصة بالعاملين 

 سبيل المثال التعاون مع المؤسـسات       ىمنها عل  :المجال التنموي المتعلق بالمجتمع واألعمال     -4
ك تقـديم   المحلية والدولية من أجل تنفيذ المشاريع المختلفة في تكنولوجيا المعلومات ، كـذل            
 . الخدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المحلية واإلقليمية

  
 البنية التحتية إلدارة شئون تكنولوجيا المعلومات والعالقات الخارجية : رابعاً

 ، وتحتوي علىIT  موظفا ، من ضمنهم نائب الرئيس لشئون )IST )36يعمل في إدارة    
، وتتنوع وظائف كل دائرة بحيـث تتكامـل        ) 1.4( ضح في الشكل السابق   دوائر كما هو مو   ) 6(

  .في تقديم وتجهيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
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  ) :2.4(  ، من المكونات التالية الموضحة في الجدول التالي ISTتتكون البنية التحتية إلدارة 
  )2.4(جدول 

   في الجامعة اإلسالميةاتمكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوم
  العدد  النوع

  1900  أجهزة حاسوب
  5  خادم مركزي
  18  خادم شبكة 

   ميجا30  نترنتإخط 
  202  موزعات الشبكة
  4992  نقاط الشبكة

  1450  األجهزة المتصلة بالشبكة
  11  المباني المتصلة بالشبكة

  2  نترنتإأجهزة بوابات 
  1  أجهزة حماية
لكتروني يد اإلالمشتركين بخدمة البر

  من الموظفين
1389  

نترنت من المشتركين بخدمة اإل
  الموظفين

565  

لكتروني المشتركين بخدمة البريد اإل
  الطلبةمن 

8284  

نترنت من المشتركين بخدمة اإل
  الطلبة

575  

  400  طابعات ليزر
  30 ماسحات ضوئية

U.P.S 1400  
جاري العمل بمشروع تركيب   شبكات السلكية

 Y-MAXشبكة 

  VOIP  تقنيات  أخرى
SMS 

Live Broadcasting 
Web conferencing 
Video conference 

  http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/stats.asp  :المصدر
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   التعليم اإللكتروني في الجامعة اإلسالمية3.2.4
    

، ودور هذا النظـام لـيس        و أحد مقومات حياة المجتمعات المعاصرة     إن نظام التعليم ه   
   كيفيـة عـرض هـذه المعلومـات         ابل أيـض  ،  إحضار وعرض المعلومات ومصادرها للطلبة      

لكن هذا النظام سيختلف عما تعودناه من أنظمة التعليم وعمـا شـاهدناه سـابقا مـن                 . وتقييمها
  .  الويب من صفحات تسلسليةمحاوالت على 

       لكترونـي إلكترونية له فـي ظـل مجتمـع     إبحث عن نسخة    يالتعليم مثل غيره من الخدمات      ن  إ
 )e-Society (    لكترونية ، وألن نظـام     إلكترونية وحكومة   إلكترونية من تجارة    إيتميز بخدمات

، لكي يتبناها داخل نظامـه لتحـسين عمليـة           التعليم يبحث دائما عن أدوات وطرق تعلم جديدة       
، الذي انتشر كأداة     لكتروني، فقد وجد أن إحدى تلك األدوات األكثر تقدماً هي التعليم اإل            مـالتعل

  . حديثة ومهمة من خالل انتشار اإلنترنت بسنوات التسعينات
التي تعتمـد عليـه   )  في الجامعات والمؤسسات الكبيرة (حالياً يوجد العديد من المراكز التعليمية   

  .  كوسيلة تعليم عن بعد، وكذلك  نةكوسيلة تعليم مر
، بل لدعم عمليـة الـتعلم بوسـائل          يسعى للحلول محل التعليم التقليدي    إن التعليم اإللكتروني ال     

إليجاد بيئـة تعليميـة تـدمج فيهـا         و ، جديدة وتسهيلها بحيث تتصف بالمرونة بالمكان والزمان      
  .  مجموعة من األدوات بطريقة مؤثرة وفعالة

الرامية لتطوير برامجها األكاديميـة وربطهـا مـع         امعة اإلسالمية بغزة  انطالقا من سياسة الج   و
لكتروني في الجامعة اإلسـالمية بغـزة    مركز التعليم اإل   تم إنشاء ،  احتياجات المجتمع الفلسطيني    

استخدام تكنولوجيا الحاسـوب واالتـصاالت فـي العمليـة            بهدف دعم وتسهيل   2001في عام   
  . التعليمية

 WebCT  نسخة من برنـامج    ى في بناء هذا المشروع في الحصول عل       ىولاأل تمثلت الخطوات 
بيئات التعليم االفتراضية والتي تتيح لألستاذ الجامعي تصميم منهاجه بـشكل     ىوالذي يعد من أرق   

وتوفر إمكانية وصول الطلبة لهذا المنهاج من خالل شبكة المعلومات العالمية السيما             ،   إلكتروني
   .حيث يصعب وصول الطلبة إلى الجامعة تكررفترة اإلغالق الم في

بالشكل الذي يتوافق مع سياسـة       إدارة التعليم اإللكتروني في الجامعة ، وضمان حسن سيرها        إن  
، ويحل الكثير من مـشاكل التعلـيم      واألكاديمية ، سيدعم مكانتها العلمية    الجامعة في هذا المجال   

الطالب فـي اسـتخدام     وة التدريس والموظفين    هيئ ، ويساهم في تطوير مهارات أعضاء      العالي
 . التقنيات الحديثة في التعليم
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لكتروني بإعداد وصياغة خطة    التعليم اإل  رة الجامعة اإلسالمية ممثلة في دائ     سبيل ذلك قامت  وفي  
التحتيـة   وقد تم تجهيـز البنيـة       ،  لكتروني في الجامعة    اإل طموحة لتفعيل أساليب وطرق التعليم    

  . كافية من أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها  اآللي المجهزة بأعدادمعامل الحاسبو
توفير التجهيزات   ، و  للجامعة لمقابلة احتياجات هذا المشروع     كما تم دعم وتطوير الشبكة الرئيسة     

تـدريب   ، باإلضـافة إلـى       الحاسوبية الالزمة إلدارة عملية التعليم اإللكتروني      والنظم والبرامج 
العنكبوتيـة   بها لتفعيل وتطوير مهارات الحاسوب واستغالل الشبكة العالمية       الجامعة وطال  أساتذة

  )http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/elearning.asp,2009.( لكترونيوالبريد اإل
  
  http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/elearning.asp,2009) (: الدائـرة هــدافأ

    .إدارة التعليم والتدريب اإللكتروني بالجامعة -1
 . الجامعة لإلفادة من خدمات التعليم والتدريب اإللكتروني بيستتقديم الدعم المستمر لمن -2

الضوابط الالزمة لضمان الجودة النوعية في جميع البرامج التعليميـة           العمل على وضع   -3
  . المركزيقدمها والتدريبية التي

 . التنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل وخارج الجامعة -4

ـ          -5 داد ـالعمل على تحقيق أهداف الجامعـة وتوجهاتهـا فـي التعلـيم اإللكترونـي وإع
  .التقويمية المناسبة لمراجعة وتصحيح أعمال ونشاطات الدائــرة جــالبرام

ـ        وضع الخطط  -6 ع المعـايير العالميـة     اإلستراتيجية لتطوير أنشطة المركز بما يتواءم م
  .ذلك المرعية في

 . بالجامعة وضع الخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية -7

فادة منها في تقـويم  لإل تطوير األدوات واآلليات المناسبة لجمع البيانات الالزمة وتحليلها -8
   .واألكاديمية  العلميةهارة وتدعيم تجربتأعمال الدائ

  
  : الدائـرة إنجـازات

 نجازات عديدة تدعم العملية التعليمية في عصر التكنولوجيـا ، فباإلضـافة إلـى             إقامت الدائرة ب  
، الدورات التدريبية وغيرهـا مـن    )  Video Conference (توفير خدمة المؤتمرات المرئية

مجلـة التعلـيم    ( بإضـافة اإلنجـازات التاليـة حـديثا          الخدمات األخـرى ، قامـت الـدائرة       
   : )5-3،ص ص2008لكتروني،اإل

، وهو موقع إلكترونـي لتـدعيم       )  Moodle  (إنشاء بيئة التعلم االفتراضية اإللكترونية     -1
 . التعليم والتعلم عن طريق الحاسوب من خالل شبكة اإلنترنت
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  Web Conferencing Serviceإنجاز خدمة المؤتمرات المرئية التفاعلية عبر الويـب   -2
واصل بالصوت والصورة بين المـستخدمين ، إمكانيـة عـرض           التي توفر إمكانية الت   و

باإلضافة إلى إمكانية    شرائح البوربوينت ، ملفات الوثائق وغيرها من األنواع األخرى ،         
 .تحميل  الملفات وتبادلها بين المستخدمين والتفاعل الحي بينهم 

ك بغرض  ، وذلIUG Tube Serviceإنجاز خدمة بث الفيديو عبر اإلنترنت من خالل  -3
 شكل ملفات فيديو ، حيث تساعد هذه الخدمة في          نشر المحاضرات عبر هذه الخدمة على     

  .أرشفة الملفات التعليمية والمحاضرات واألنشطة وإتاحتها للجمهور 
  

   في الجامعة اإلسالمية  e-HRMتطبيقات 4.2.4
  

ع األكثـر   ، المـشرو   يعتبر مشروع حوسبة اإلجراءات اإلدارية في الجامعة اإلسالمية         
 الجامعة في التحول نحو اإلدارة اإللكترونية ، وهو األكثر حداثة مقارنة مـع بـاقي              طموحا لدى 

 تفاصيل هذا المشروع من خالل موقـع الجامعـة          ويمكن اإلطالع على   الجامعات قيد الدراسة ،   
)asp.BPM/it/ara/ps.edu.iugaza.www://http (    ويوضح الشكل ،)نموذجـا لهـذا    ) 2.4

  .المشروع 
  )2.4( شكل 

   في الجامعة اإلسالميةنموذج لمشروع حوسبة اإلجراءات اإلدارية

  
   http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/BPM.asp,2009: المصدر
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، مـدير   )  محمد الفـسيس  /مهندس.ا(  IST  شؤون ن خالل المقابالت التي أجريت مع مدير      وم
( ، محلل النظم للمـشروع      )  21/2/2008عماد كحيل بتاريخ    /مهندس( دائرة أنظمة المعلومات    

ـ   مهندس  ،  )  21/2/2008بتاريخ  منير المصري   /مهندس محمـود  / مهنـدس  ( ت شبكاأمـن ال
صالح المـصري بتـاريخ     /مهندس( ، مدير دائرة اللوازم التقنية      ) 1/12/2008الهوبي بتاريخ   

، مركـز التعلـيم      ) 23/11/2008خالد الـدهليز بتـاريخ      .ا( ، دائرة الجودة    )  28/1/2009
أحمـد أبـو لبـدة ،       . ا (ودائرة شئون الموظفين     ) 2/5/2009بالل النبريصي،   .ا(  اإللكتروني

 عالقتـه   ومـدى   هذا المشروع البناء   طالع على لإل )  28/1/2009مروان الجماصي بتاريخ    .ا
  : المعلومات التالية وع الدراسة ، فقد توصل الباحث إلىبموض
 إدارة إلكترونية ، وقد حصل تأخير فـي         وع طموح لتغيير إدارة الجامعة إلى     هناك مشر  -1

تقدم المشروع بسبب ظروف االعتداء اإلسرائيلي األخير ، علما أن هذا المشروع يخـدم     
  .إلدارات بما فيها دائرة شئون الموظفين جميع ا

 إعداد البرامج الالزمـة للتنفيـذ ،   ىتم إنجاز تحليل النظام للمشروع ، وجاري العمل عل     -2
  وجاري اسـتخدامه ،      e-HRMببعض وظائف   علما أن بعضها جاهز فعال فيما يتعلق        

  ، المراسالت اإللكترونيـة ، الحـضور واالنـصراف ، االسـتقطاب            ESSمثل نظام   
 . اإللكتروني ، تقديم طلبات التوظيف إلكترونياً ونظام تقييم األداء اإللكتروني 

ما زالت قضية التوقيع اإللكتروني غير معتمدة في الجامعة حتى اآلن ، وهـو مـا قـد                   -3
 . اإلدارة اإللكترونية  عائقا أمام التحول بشكل كامل إلىيشكل

ع نتيجة لنقص الموارد المالية     ل المشرو هناك نقص في اإلمكانيات البشرية الالزمة إلكما       -4
 . الجامعة بسبب ظروف الحصار التي يعاني منها قطاع غزة لدى

 مطابقة األنظمة الجاهزة مع معايير الجـودة التـي وضـعتها            ىتشرف دائرة الجودة عل    -5
وزارة التربية والتعليم العالي ، وتقدم النصائح لدائرة تكنولوجيا المعلومات في مراحـل             

 . والتنفيذ التطوير

 للوصول إلـى نظـام      ISTومع مركز   دائرة شئون الموظفين    يتم التعاون والتنسيق مع      -6
 . متكامل إلدارة الموارد البشرية إلكترونياً

تقوم الدوائر المختلفة بطلب برامج مالئمة لعملها ، ويتم التنسيق بهذا الخـصوص بـين                -7
  .ISTتلك الدوائر ودائرة الجودة ودائرة 

 .ئرة أمن المعلومات حديثا ، حتى تتالءم مع ضخامة المشروع المزمع تنفيذه تم إنشاء دا -8

 مختصي تكنولوجيا المعلومات     نظر البنية التحتية من تجهيزات ومعدات تعتبر من وجهة        -9
 .كافية لتنفيذ هذا المشروع 

 . الجامعةفي توفر إمكانيات التعلم اإللكتروني والتدريب اإللكتروني  -10
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 اإللكتروني بنشر برامج تدريبية وتعليمية للموظفين عن طريق موقـع          يقوم مركز التعليم   -11
Moodle.  

ما زالت عملية التدريب عن بعد لموظفي الجامعة باستخدام وسائل التكنولوجيا واالتصال             -12
      دورة واحدة عن طريق المـؤتمرات المرئيـة        ر مفعلة ، حيث لم يعقد المركز سوى       غي
) Video Conference ( . 

 .وجه لالستعانة بالمصادر الخارجية في بعض مراحل المشروع يوجد ت -13

 .االستفادة من تجارب الجامعات األخرى في مجال حوسبة اإلجراءات اإلدارية  -14
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  زهر في جامعة األe-HRMواقع   3.4
  األزهرجامعة تعريف ب 1.3.4

   
عليم العـالي تلبـي طموحـات        كمؤسسة للت  1991أنشئت جامعة األزهر بغزة في العام       

وقد كـان قـرار األخ       ،الشعب الفلسطيني وتكون عنوانا لقدرة هذا الشعب على البذل والعطاء           
 في إنشاء هذه الجامعة هادفا إلـى        – رحمة اهللا    – رئيس دولة فلسطين     "أبو عمار " الشهيد  القائد  

الجامعـة نمـوا سـريعا      غرس الشباب الفلسطيني في بلده وتدعيم جذوره فيها ، وقد نمت هذه             
  .يستحق  كل اإلعجاب والتقدير 

 وكليـة  ) الحقـوق اآلن  ( كلية الـشريعة والقـانون   : أت جامعة األزهر بكليتين فقط هما     بد  فقد
 – العلـوم    – الزراعـة    –الصيدلة  :  تم إنشاء أربع كليات أخرى هي      1992عام  وفي  ،  التربية  

في  ، و  ية سابعة وهي االقتصاد والعلوم اإلدارية      كل 1993أضيفت لها في عام     .اآلداب اإلنسانية   
 تم إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية تلبية الحتياجات المجتمع الفلسطيني القادر على             1997عام  

  .الخوض في مجال التخصصات الدقيقة 
 باشـر   تمت الموافقة على إنشاء كلية طب فلسطين فرع جامعة األزهر ، حيـث             1999في عام   
 ونتيجـة للتطـور الهائـل فـي علـوم          2001 وفي عام    ، ة الطب دراستهم األكاديمية   طلبة كلي 

 في إنشاء الكليـة العاشـرة       مالحاسوب وتكنولوجيا المعلومات كان لجامعة األزهر القرار الحكي       
بالجامعة وهي كلية هندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وذلك لمواكبة التقدم العلمي والتطور            

  .ل التخصصات العلمية الحديثة السريع في مجا
نشأت جامعة األزهر في ظروف صعبة وأخذت بشكل مطرد نحـو إقامـة المبـاني المـستقلة                 

لكتب اوالمختبرات التعليمة الحديثة ومكتبتها الجديدة التي تسعى الجامعة جاهدة لتزويدها بذخائر            
  . ينهلون منه العلم والمعرفة خصبا تكون للباحثين مرتعالوالمراجع والدوريات العلمية واألدبية 

أما في مجال االتصال بالعالم الخارجي من خالل شبكة اإلنترنت فقد عملت الجامعة لتوصـيل               
 ما يفيد الطلبة من معلومات سواء كانت فـي حقـل             كل بياناتها ومعلوماتها إلى الخارج وكذلك    

مكانيـات فـي هـذا    ، حيث قامت الجامعة بتـوفير اإل  االستعالم عن الدرجات أو أمور أخرى    
   . المجال

 الدراسات العليا فقد قامت الجامعة بإنشاء برامج الماجستير في تخصصات اللغـة             أما في مجال  
  . والتجارة واإلحصاء العربية والتربية والحقوق والكيمياء والزراعة

 من الجامعة على اإلسهام في بناء الدولة خاضت مجال الدراسات التأهيليـة للمـواطن      وحرصا
  .فلسطيني والتطويرية لموظفي المؤسسات المختلفة فأنشأت دائرة التعليم المستمر لهذا الغرضال
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وفي هذا اإلطار تم تطوير برنامج الدبلوم المتوسط إلى كلية الدراسات المتوسـطة التـي تمـنح      
درجة الدبلوم المتوسط في مجاالت دراسية مختلفة تلبي حاجـة الـوطن فـي إيجـاد اإلنـسان        

كما قامـت   . القادرة على اإلسهام في بناء مجتمعه وتطويره على أسس علمية منهجية             الفلسطيني
 و  مختبر تحليل األغذيـة    ،  مختبر المياه والتربة   الجامعة بإنشاء عدة مختبرات لإلفادة منها مثل      

 . مختبر البحوث والتحاليل الدوائية

سيما  ة ملحة لكافة الجامعات ال    يعتبر التفاعل والتعاون مع المؤسسات التعليمية الخارجية ضرور       
 ، والذي يتيح فرصاً هامة للطلبة والمحاضـرين فـي          في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي     

 في إمكانية االستفادة من خبرات الجامعات األخـرى         ، ويفيد أيضا  الجامعة إلكمال دراستهم العليا   
، تفعيل دور البحث العلمـي       دواتفي المجاالت األكاديمية حيث يتم تبادل المحاضرين وعقد الن        

 بتساوق األداء األكاديمي والعلمي في جامعة األزهر بغزة         ، ويسمح أيضا   وتكنولوجيا المعلومات 
  . والجامعات العربية والدولية بما ينفع الطلبة واألكاديميين واإلداريين

قة توأمة مع جامعة إكـس   اتفاقيات عال  وتحقيقاًَ لذلك فقد تم توقيع العديد من االتفاقيات من أهمها         
.  فيربـي ببلجيكـا والعديـد مـن الجامعـات األخـرى           ، دانكرك بفرنـسا ،     مارسيليا بفرنسا 

)http://www.alazhar.edu.ps/arabic/About/About.htm,2009(  
 ، من   2009 خالل العام      األزهرإحصائية بعدد الموظفين بجامعة     ،  ) 3.4(ويبين الجدول التالي    

  .يين وخدمات معاونة أكاديميين وإدار
  )3.4( جدول

  2009إحصائية بعدد الموظفين بجامعة األزهر خالل العام  
ثانوية   دبلوم  بكالوريوس  ماجستير  دكتوراه  

  عامة
دون 
  الثانوية

المجموع 
  الكلي

  ةالهيئة األكاديمي
  271  -  -  -  21  71  179  ذكور
  22  -  -  -  3  14  5  إناث

  الهيئة اإلدارية
  211  20  22  69  93  7  -  ذكور
  25  -  1  7  17  -  -  إناث

  الخدمات المعاونة
  69  57  12  -  -  -  -  ذكور
  20  20  -  -  -  -  -  إناث

  618  97  35  76  134  92  184  المجموع

  . 2009  ،دائرة شئون الموظفين بجامعة األزهر: المصدر
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  ITU األزهر تكنولوجيا المعلومات في جامعة وحدة  2.3.4
  

 ITUجيا المعلومات نشأة وحدة تكنولو: أوالً

        
وحـدة  "  تحت مسمى    2001 تكنولوجيا المعلومات في جامعة األزهر سنة        ت وحدة تأسس

بهدف وضع الخطط إلدارة كل ما يتعلـق بتكنولوجيـا المعلومـات فـي     " تكنولوجيا المعلومات  
  .الجامعة 

،  لدوائر اإلداريـة  عها ، حوسبة ا   تقوم وحدة تكنولوجيا المعلومات بصيانة أجهزة الحاسوب وتواب       
ات التـي   قنترنت ، توفير مختبرات الحاسوب واإلشراف عليها لتدريس المـسا         تطوير صفحة اإل  

وتـوفير خدمـة   تتعلق بالحاسوب الخاصة بالكليات ، عقد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب           
  .اإلنترنت والبريد اإللكتروني 

(http://www.alazhar.edu.ps/arabic/Centers/Information_Technology_Unit/
ITU.htm,2009)   
لم تعين إدارة الجامعة حتى اآلن نائبا للرئيس لشئون تكنولوجيا المعلومات ، كمـا أفادنـا مـدير      

، وتتكـون    منتصر الحلبي ، علما أن الجامعة بصدد تعيين نائب لهذا المنـصب           / الوحدة السيد   
  ) :1/2/2009مقابلة بتاريخ (الوحدة من األقسام التالية 

 إنتاج وتصميم بـرامج  وظائفخمسة مبرمجين ويناط بهم     يضم هذا القسم    : قسم البرمجة  -1
 متابعـة تـدريب     ، لحوسبة دوائر الجامعة واالستغناء عن شراء برامج مـن الخـارج          

المستخدمين على البرامج المعدة وتطويرها حسب تطور األنظمـة اإلداريـة واللـوائح             
  . التي تفرضها سياسة الجامعةاألكاديمية واألنظمة المالية 

ربط األجهـزة    تجهيز وتطوير الشبكة الداخلية للجامعة ،     يقوم هذا القسم ب   : قسم الشبكات  -2
 .صيانة الشبكة وأجهزة الخادم وباإلنترنت واإلنترانت 

 ، يقوم قسم الصيانة بصيانة جميع أجهزة الحاسوب وتوابعها        :قسم الصيانة والدعم الفني      -3
 ، ماسحات ضوئية    UPSطابعات ،   ( ي ألجهزة الحاسوب وتوابعها     وضع التوصيف الفن  

،(... . 

،   هذا القسم مـسؤولية إدارة خادمـات الويـب   يتولى: قسم اإلنترنت والنشر اإللكتروني    -4
، ربط األنظمة المتاحة من خـالل بوابـة الجامعـة كالتـسجيل              تطوير موقع الجامعة  
بريد اإللكترونـي الـداخلي ، خدمـة         ، ال  ESS، خدمات الطلبة ،      اإللكتروني للطالب 

SMS وغيرها من األنظمة  .  
  



 130 
 

  ITU وحدة تكنولوجيا المعلوماتمهام : ثانياً
  

إن العمل على إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى الجامعة يترتب عليه اعتبـارات عديـدة              
  مادية إدارية وخطط مستقبلية وال سيما أن مجال تكنولوجيا المعلومـات فـي تطـور مـستمر                 

 في اإلشراف على اسـتخدام    ى وحدة تكنولوجيا المعلومات دورا رئيسا     ، ومن هنا فإن عل     وسريع
 ، مختبرات الحاسوب ومتابعة صيانتها وتطويرها وربطها من خالل الشبكة المركزيـة للجامعـة    

  . والتي تم إنشاؤها بتمويل من اليونسكو بأحدث المواصفات
  : يدة مثل ذلك ، هناك مهام أخرى عدىباإلضافة إل

(http://www.alazhar.edu.ps/arabic/Centers/Information_Technology_Unit/
ITU.htm,2009)  

كليات الجامعة بمختلف التخصصات تتطلب وجود مختبرات مجهزة بعدد كاف مـن            إن   -1
األجهزة لتدريب الطلبة على استخدام الحاسوب من خالل مقررات الحاسوب في كليـات            

 إدارة وحدة تكنولوجيا المعلومات يمكنها القيام بالتنسيق مع الكليـات           فإنلذلك  ،   الجامعة
المختلفة في بداية كل فصل لتخصيص مواعيـد اسـتخدام المختبـرات بمـا يتناسـب                

  . ومتطلبات كل كلية
توفير الوقت المناسب لدائرة التعليم المستمر لعقد دورات تدريبية في مجـال الحاسـوب               -2

  .  هذه الدوراتوترشيح مدربين لإلشراف على
اإلشراف على صيانة األجهزة الموجودة في كافة مختبرات الحاسوب بالجامعة من خالل             -3

  . قسم الصيانة لوحدة تكنولوجيا المعلومات
تحديد مواصفات البرامج المحوسبة لتتالءم مع بعضها عند ترابط جميع دوائر الجامعـة              -4

  .من خالل الشبكة المركزية
عمل عليه كافة المختبرات    ، ت خالل اشتراك واحد لكل الجامعة      توفير خدمة اإلنترنت من      -5

  . الشبكة المركزيةخالل من والمراكز 
  
  ITUمجاالت عمل وحدة تكنولوجيا المعلومات :ثالثاًً

  
وهـي                      تقدم وحدة تكنولوجيا المعلومات الخـدمات التكنولوجيـة فـي عـدة مجـاالت               

  : )59،ص 2007المصري،(
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تعمل وحدة تكنولوجيا المعلومات على تدريب الكادر األكاديمي علـى       :  األكاديمي المجال -1
 الخـدمات األكاديميـة     استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية ، وكذلك تطوير        

 .لكترونية  اإلةمثل المكتب

دارة تعمل وحدة تكنولوجيا المعلومات على حوسبة األنظمة اإلداريـة إل : المجال اإلداري  -2
بـرامج شـئون الطـالب ،     الدائرة الماليـة ، : العملية اإلدارية واألكاديمية مثل برامج      

برنامج دائرة اللوازم والمشتريات ، برامج المكتبة المركزية وبرامج التحاليـل الطبيـة             
 .وغيرها 

تقوم وحدة تكنولوجيا المعلومـات بتقـديم خـدمات تطـوير أجهـزة        : المجال الخدماتي  -3
نترنـت والبريـد    توفير خـدمات اإل    و اتوفير خدمات الصيانة له    ،حقاتها  الحاسوب ومل 

   .االلكتروني للطلبة والموظفين 

  
  وحدة تكنولوجيا المعلوماتالبنية التحتية ل: رابعاً

  
 أربعة أقسام ، وتتنوع وظائف كل ىموظفا ،  وتحتوي عل)  (IUT 14يعمل في وحدة  

  .بنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات دائرة بحيث تتكامل في تقديم وتجهيز ال
   من المكونات التالية الموضـحة فـي الجـدول         وحدة تكنولوجيا المعلومات  ل تتكون البنية التحتية  

  ) :4.4( التالي
  )4.4(جدول 

   في جامعة األزهرتكنولوجيا المعلوماتوحدة مكونات البنية التحتية ل
  العدد  النوع

  525   أجهزة حاسوب
  6  خادم مركزي
   ميجا10  خط انترنت

  350  األجهزة المتصلة بالشبكة
جاري العمل بمـشروع تركيـب        شبكات السلكية

  للطالب داخل  Hot Spotشبكة 
  الجامعة

 SMS  ىتقنيات  أخر
Video Conference   

   .2009،  وحدة تكنولوجيا المعلومات :المصدر
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   في جامعة األزهر   e-HRMتطبيقات   3.3.4
  

هيـثم غـبن بتـاريخ      . ا (باحث بإجراء مقابالت مع دائرة شئون المـوظفين         بعد قيام ال    
منتصر الحلبي بصفته مدير الوحـدة ، مهنـدس         /مهندس.ا ( ITU، ومع وحدة     ) 27/1/2009

  : النتائج التالية ى، توصل الباحث إل ) 1/2/2009يوسف األستاذ بتاريخ 
إدارة الجامعة في التحـول      الوحدة خطط طموحة غير مكتملة بسبب توجهات         يتوفر لدى  -1

ـ  حاليـا عمـل أن الوحدة تالتدريجي الجزئي لإلدارة اإللكترونية ، حيث         مـشروع  ى عل
 . لتطبيق نظام األرشفة اإللكترونية للمراسالت

 تطبيق نظام كامـل لـإلدارة       يات البرمجية والفنية القادرة على     الوحدة اإلمكان  يتوفر لدى  -2
 .اإللكترونية 

 الموظفين نظام متكامل ألنظمة معلومات الموارد البشرية مرتبط          دائرة شئون  يتوفر لدى  -3
 . للموظفين ESS خدمات ىمع بوابة الجامعة للحصول عل

 ، وبريـد إلكترونـي   ITUوجود نظام مراسالت إلكترونية داخلي مصمم من قبل وحدة        -4
 .خاص بالجامعة 

 .اعتماد الوحدة لالستقطاب اإللكتروني عن طريق بوابة الجامعة  -5

 .فر إمكانيات التعلم والتدريب اإللكتروني والمؤتمرات المرئية تو -6

  .SMSتوفر خدمة  -7

 لطالب وموظفي الجامعـة لمـن يمتلكـون     Hot Spotتقديم خدمة جديدة وهي خدمة  -8
 التشبيك بواسـطة الكوابـل      ى، وهو مما سيقلل من االعتماد عل       محمولةحاسوب  أجهزة  

 كمـا سـيعمل     كة واإلنترنت داخل الجامعة ،    يعطي مرونة الستخدام الشب   و،   بشكل كبير 
  . مراكز الحاسوب وخاصة في فترات التسجيل للمواد الدراسية على تخفيف لضغط على

 اإلدارة اإللكترونية بشكل    ىما زالت مشكلة التوقيع اإللكتروني تمثل عائقا أمام التحول إل          -9
 حاجتها  ى يعود ذلك إل   كامل ، وهي نفس المشكلة التي تواجهها الجامعة اإلسالمية ، وقد          

  .ة األولىلتشريع قانوني بالدرج

ما زالت الوحدة في بدايات عملها ، ولـديها رؤيـة طموحـة نحـو التوجـه لـإلدارة                   -10
 إدارة  دارية ، ومتطلبـات أكثـر أولويـة لـدى         ، ونظرا لوجود عوائق إ     ةـاإللكتروني
  . e-HRMة ، فإن ذلك قد يشكل عائقا في التوجه بشكل كامل نحو ـالجامع

 موجهة بشكل أساسي لفئة الطلبة ، وتحتوي علـى خـدمات            ةخدمات التعليم اإللكتروني   -11
أساسية مثل عمليات القبول والتسجيل ، االطالع علـى الـدرجات  ، والتراسـل مـع                 

 .المحاضرين 
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  قصى في جامعة األe-HRMواقع   4.4
  األقصىجامعة ب تعريف 1.4.4

  
وفـي  ،   تحت إدارة الحكومة المـصرية       1955م  بدأت الجامعة كمعهد للمعلمين في العا     

فـي  ية الحكومية التي أخذت في التطـور         تطور المعهد إلى كلية عرفت بكلية الترب       1991العام  
 2001ن أصـبحت فـي العـام    أخططها الدراسية وأقسامها العلمية وأساتذتها وعدد طالبها إلى  

  .جامعة حكومية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم 
برنامجـا  سـبعة وثالثـون      كليات علمية تمنح درجة البكالوريوس في        سبعالجامعة اآلن   تضم  

 برامج تقدمها عمـادة التعلـيم   ستةكما أنها تمنح درجة الدبلوم المهني المتخصص في  ،أكاديميا  
 برامج تمنح في الجامعة درجة الدبلوم المتوسط مـن خـالل كليـة              ثالثةإضافة إلى   ،  المستمر  

   . للدراسات المتوسطة مجتمع األقصى
تهدف الجامعة إلى نشر المعرفة وتعميق جذورها ، خدمة المجتمع الفلسطيني وتطويره خاصـة              
والمجتمع العربي واإلنساني عامة في إطار فلسفة تستند إلى المفاهيم الوطنية وتراث الحـضارة              

متميـزة وتنميتهـا    العربية واإلسالمية ، وتسعى لتحقيق هذا الهدف من خالل خلق الكفـاءات ال            
 . وتطويرها وما يتطلبه ذلك من بناء العقل والـضمير والـسلوك والنظـرة الـشمولية للحيـاة                

   )99،ص2008عودة،(
 ، مـن    2009 خالل العام      األقصىإحصائية بعدد الموظفين بجامعة     ) 5.4(يبين الجدول التالي    

  .أكاديميين وإداريين وخدمات معاونة 
  )5.4(جدول

  2009 خالل العام  قصىموظفين بجامعة األإحصائية بعدد ال
المجموع   دون الثانوية  ثانوية عامة  دبلوم  بكالوريوس  ماجستير  دكتوراه  

  الكلي
  ةالهيئة األكاديمي

  224  -  -  -  1  112  111  ذكور
  36  -  -  -  1  23  12  إناث

  الهيئة اإلدارية
  242  -  -  38  191  13  -  ذكور
  81  -  -  19  62  -  -  إناث

  عاونةالخدمات الم
  90  75  15  -  -  -  -  ذكور
  4  3  1  -  -  -  -  إناث

  677  78  16  57  255  148  123  المجموع

   .2009 ، دائرة شئون الموظفين بجامعة األقصى: المصدر
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   األقصى  جامعة الحاسوب في   مركز 2.4.4
  

  نشأة مركز الحاسوب: أوالً
  
لتطـور الهائـل فـي     ليتماشى مع ا2003 عام األقصىجامعة    مركز الحاسوب في   نشأأ

واالتصاالت وليقدم الخدمات في شتى مجاالت التكنولوجيا المتعلقـة   مجال تكنولوجيا المعلومات
 األساسـية حد المـصادر    أ مركز الحاسوب    وأصبح . والتقني   واإلداري األكاديمي بنظام الجامعة 
ـ   ،وبؤرة للتطور التكنولوجي في الجامعة  للمعلومات وب الرئيـسية  حيث قام ببناء شـبكة الحاس
  .المحوسبة   الجامعةأنظمة ومعظم

 رئيسية هي   أقسامأربعة   و  ،  الجامعة أفرعموزعة على   ز  مراكخمسة  يتشكل مركز الحاسوب من     
 وقـسم النـشر   نترنت وقسم المتابعـة والـدعم الفنـي   واإل قسم نظم المعلومات وقسم الشبكات

          )http://www.alaqsa.edu.ps/ar/default.asp?pageid=964,2009  .(اإللكتروني
 في تحقيق أهداف الجامعة ، وإلدراك إدارة الجامعـة ألهميـة التكنولوجيـا              ITوكنتيجة ألهمية   

، وهـو   للعملية التعليمية ، فقد عينت الجامعة حديثا نائباً للرئيس لشئون تكنولوجيـا المعلومـات         
  )29/1/2009دائرة شئون الموظفين،.(محمد رضوان / الدكتور
، وتعمـل متكاملـة    ن مركز الحاسوب من أربعة أقسام ، يؤدي كل منها وظـائف مختلفـة    يتكو

  :لتحقيق أهداف الجامعة والمركز ، وهذه األقسام هي 
يختص هذا القسم ببرمجة ومتابعـة البـرامج وقواعـد البيانـات            : قسم نظم المعلومات   -1

أفضل منتجات  الخاصة بالجامعة ، ويعمل أعضاء هذا القسم كل في تخصصه للخروج ب           
  )1،ص2009تقرير مركز الحاسوب،.(  جميع األصعدةىبرمجية تخدم الجامعة عل

إن من أهم متطلبات تـشغيل األنظمـة المحوسـبة وخدمـة            : قسم الشبكات واإلنترنت   -2
ي الجامعة بجميع   اإلنترنت والخدمات األخرى وجود شبكة بين جميع أجهزة الحاسوب ف         

 الشبكات واإلنترنت ببناء مستمر وفعـال لـشبكات          ذلك يقوم قسم   فروعها ، وبناءا على   
 إدارة هذه الشبكات ليقدم أفضل مـا لديـه مـن    امعة بجميع فروعها ، كما يعمل عل     الج

 )2،ص2009تقرير مركز الحاسوب،.(خدمة للموظفين وطالب الجامعة 

تم إنشاء هذا القـسم لتقـديم المـساعدة والمتابعـة الفنيـة             : قسم الدعم الفني والمتابعة    -3
، ولضمان استمرارية عمل األقسام األخرى دون مشاكل تعيق          لمستخدمي شبكة الجامعة  

 )3،ص2009تقرير مركز الحاسوب،.(عملها 

تم إنشاء هذا القسم لتقديم الخدمات اإللكترونية المختلفـة عبـر           : قسم النشر اإللكتروني   -4
  .بوابة الجامعة ، ومتابعة موقع الجامعة واإلعالنات 
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  ركز الحاسوبمهام م: ثانياً
  

ال تختلف مهام المركز عن باقي مهام وحدات تكنولوجيا المعلومات في باقي الجامعات ،              
  : )6 ،ص2009تقرير مركز الحاسوب،( ويمكن إيجاز هذه المهام بالنقاط التالية 

 .إظهار صورة مشرقة عن الجامعة من خالل صفحة الجامعة  -1

قمين األكاديمي واإلداري من خالل البريـد       تسهيل التواصل بين إدارة الجامعة وبين الطا       -2
  .SMSاإللكتروني وخدمة 

  .SMSتسهيل التواصل بين إدارة الجامعة وبين الطلبة من خالل البريد اإللكتروني و  -3

 . مستوي ينافس الجامعات العالمية في الخدمات اإللكترونية إلىاالرتقاء بالجامعة  -4

 .فني للشبكة وللمستخدمين صيانة أجهزة الحاسوب والمتابعة والدعم ال -5

تصميم وتنفيذ األنظمة المحوسبة ، توفير خدمة اإلنترنت  وبناء الشبكة المحلية ألفـرع               -6
 .الجامعة والشبكات الالسلكية لربط األفرع 

 . الجديدة ة األنظمين علىتدريب الموظف -7

  
  مجاالت عمل مركز الحاسوب: ثالثا

  
يم خدمات للمجال اإلداري واألكـاديمي       تتنوع مجاالت عمل مركز الحاسوب ما بين تقد       
  : وتقديم خدمات للطلبة ، ومن أهم مجاالت عمل المركز

يقوم مركز الحاسوب بحوسبة األنظمة اإلدارية لدوائر وكليات الجامعة         : المجال اإلداري  -1
 ،  برنـامج شـئون الطـالب      ،تسجيل ، برامج الشئون األكاديمية      مثل برامج القبول وال   

برنـامج الـشئون اإلداريـة       و وظفين ، برنامج المخازن والمشتريات    برنامج شئون الم  
  )61،ص2007المصري،.( وغيرها

قام المركز بإنشاء نظام التعليم اإللكتروني ، نظام معلومات الشؤون          : المجال األكاديمي  -2
األكاديمية ، نظام خدمات المحاضرين عبر اإلنترنت ، ربط ثـالث مراكـز للجامعـة               

 . المرئية وكذلك إنشاء نظام النوادي اإللكترونيـة عبـر اإلنترنـت          بتقنيات المؤتمرات   
  )2،ص 2009،تقرير مركز الحاسوب(

لكترونـي  نترنت والبريد اإل  يقوم مركز الحاسوب بتوفير خدمات اإل     : لخدماتي  االمجال   -3
 ،  شبكة الحاسوب للمـستخدمين إلىإمكانية الوصول ، للطلبة والموظفين على حد سواء   

 استخدام األنظمـة    ى، تدريب الموظفين عل   أجهزة الحاسوب وملحقاتها    صيانة وتطوير   
  )62،ص2007المصري،(. الحديثة وتقديم الخدمات اإللكترونية للموظفين والطالب
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  البنية التحتية لمركز الحاسوب: رابعاً
  

 أربعـة أقـسام ، وتتنـوع      يحتوي على ، و موظفا  ) 29( يعمل في مركز الحاسوب حاليا    
  . بحيث تتكامل في تقديم وتجهيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وظائف كل دائرة

  ) :6.4( لمركز الحاسوب من المكونات التالية الموضحة في الجدول التالي تتكون البنية التحتية
  )6.4(جدول 

  لمركز الحاسوب في جامعة األقصىمكونات البنية التحتية 
  العدد  النوع

  420   أجهزة حاسوب
  10   في غزةكزيخادم مر

  3   في خانيونسخادم مركزي
   ميجا20   في غزةنترنتإخط 

   ميجا4   في خانيونسنترنتإخط 
توجد شبكة السـلكية تـربط األفـرع          شبكات السلكية

  الفرعية مع المقر الرئيسي في غزة
 SMS  تقنيات  أخري

Video Conference   
   .2009 ، مركز الحاسوب :المصدر

  
 تابعة للشئون األكاديميةوحدة المعلومات ال 3.4.4

  
ـ من وإيمانانظراً للتطور المستمر الذي تشهده الشئون األكاديمية  ا بـضرورة مواكبـة   ه

للشئون األكاديميـة تـم     على توصيات نائب رئيس الجامعةاالتطور التكنولوجي المتسارع وبناء
 لتـسهيل   احاسـوبي توفير ما يلزم     لشئون األكاديمية والتى من شأنها    لاستحداث وحدة المعلومات    

  .  عمل الشئون األكاديمية
   :المعلوماتمهام وحدة 

)(http://www.alaqsa.edu.ps/ar/default.asp?pageid=1051,2009   
  .عداد نماذج وتصورات لتطوير أنظمة الحاسوب الخاصة بالشئون األكاديمية إ -1
 .تدقيق البيانات األكاديمية للجامعة والمسئولية المباشرة عن صحتها  -2

شـئون  مـع   عداد التقارير الالزمة للشئون األكاديمية إما بصورة مباشرة أو بالتعـاون            إ -3
  .تكنولوجيا المعلومات 

http://www.alaqsa.edu.ps/ar/default.asp?pageid=1051,2009
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 . طلبة الجامعة والسعي إلى حلها ألكاديمية التي تواجهمتابعة المشاكل ا -4

  .عداد وتجهيز اإلحصائيات المتعلقة بالشئون األكاديمية إ -5
  .لطلبات الورقية بالجامعة العمل على وضع تصورات ألتمتة جميع ا -6
مساعدة المحاضرين في أتمتة المساقات الخاصة بهم والتي تستخدم فـي نظـام التعلـيم          -7

 .لكتروني اإل

وضع تصور لدورات تدريبية خاصة باألكاديميين وذلك بالتعاون مـع دائـرة التطـوير           -8
 .األكاديمي 

 .جامعة لكتروني في التدريب المحاضرين على استخدام نظام التعليم اإل -9

عقد ورشات عمل لتدريب العمداء ورؤساء األقـسام األكاديميـة والمحاضـرين علـى               -10
 .األنظمة التي يتم تطويرها

  قصى في جامعة األe-HRM   تطبيقات4.4.4
  

 سهام أبو   . محمد عودة ،أ   .ا(بعد قيام الباحث بإجراء مقابالت مع دائرة شئون الموظفين          
مهندس يوسف يوسـف بـصفته مـدير        .ا( ز الحاسوب   ، ومع مرك   ) 29/1/2009  بتاريخ لبدة

، توصل الباحـث  )  29/1/2009بتاريخ  مدير المركز حاليا حسن داود/ ، مهندس السابق المركز
  : النتائج التالية ىإل

 . ضمن بوابة الجامعة ESSوجود خدمات  -1

  .وجود خدمات االستقطاب اإللكتروني  -2
أو الطـاقم    ات أو خطوط اإلنترنـت ،     يمتلك المركز شبكة قوية سواء من حيث التجهيز        -3

 .الفني 

 .ما زال العديد من األنظمة تحت اإلنشاء والتطوير  -4

 األنشطة التعليمية أكثـر مـن الوظـائف         ىتركيز الجامعة وبالتالي مركز الحاسوب عل      -5
 . اإلدارية ، وذلك حسب توجه إدارة الجامعة بهذا الخصوص

رات ، حيث تتـوفر كافـة المحاضـرات         تم في هذا العام الدراسي أتمتة نظام المحاض        -6
 .الدراسية على موقع الجامعة الخاص بخدمات الطلبة 

 .  ضمن خطط تطوير وظائف إدارات الجامعة e-HRMضعف اعتماد  -7

 . عدم اعتماد التوقيع اإللكتروني والوثائق اإللكترونية -8
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ها بشكل كامـل  بالرغم من توفر شبكة قوية وخدمات متكاملة ، إال أنه ال يتم االستفادة من      -9
في إدارة شئون الموظفين ، حيث ما زالت المعامالت بين أفرع الجامعة تـتم بـالطرق                

 .التقليدية 

 . يوجد نظام مراسالت إلكتروني -10

 اإلدارة اإللكترونيـة ، ضـمن توجهـات إدارة          ىلدي المركز خطة واضحة للتحول إل      -11
 .الجامعة وحسب األولويات التي تضعها إدارة الجامعة 

 من  إدارة شئون الموظفين  وبين  لباحث وجود فجوة بين قدرات وتطلعات المركز        اتضح ل  -12
 ، وقد يكون أحـد أسـبابها كونهـا جامعـة            من جهة أخرى    ، وبين إدارة الجامعة    جهة

  .حكومية 
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  الجزء الثالث 
  

  منهجية الدراسة ونتائجها والتوصيات 
  

  منهجية الدراسة: الفصل الخامس 
  نتائج الدراسة وتفسيرها : ل السادس الفص

  النتائج والتوصيات : الفصل السابع 
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  منهجية الدراسة: الفصل الخامس 
  

   مقدمة1.5
   منهجية الدراسة2.5
   مجتمع الدراسة3.5
   عينة الدراسة4.5
   أدوات الدراسة 5.5
   صدق وثبات االستبانة 6.5
  بات االستبانة الخاصة بعينة مراكز تكنولوجيا المعلومات صدق وث7.5
   المعالجات اإلحصائية 8.5
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   مقدمة1.5
  

إلجراءات التي اتبعهـا الباحـث فـي تنفيـذ          للمنهج وا  يتناول هذا الفصل وصفا مفصال    
ستخدمة وطرق إعدادها وصدقها     أفراد مجتمع الدراسة وعينتها وكذلك أداة الدراسة الم        ، الدراسة
  . وثباتها

 يـة  تعريـف منهج    :ومن ذلـك   كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي قام بها الباحث           
، التأكـد مـن      الدراسةأداوت  ، إعداد    ، تحديد عينة الدراسة    ، وصف مجتمع الدراسة    الدراسة

اإلحصائية التي استخدمت فـي      المعالجات و  ، بيان إجراءات الدراسة    أداة الدراسة    صدق وثبات 
  .  الدراسةمعالجة نتائج

         
   منهجية الدراسة 2.5

  
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي حاول مـن خاللـه وصـف واقـع إدارة      

 ألنـه أكثـر     ينية النظامية في قطاع غزة ، نظرا       في الجامعات الفلسط   الموارد البشرية إلكترونياً  
، والذي يحاول الباحـث مـن خاللـه          الظاهرة موضوع البحث  لوصف  ثية  وأنسب المناهج البح  

 فـي التوصـل إلـى       انات وأن يقارن ويفسر ويقيم أمـال      ، وتحليل البي   وصف موضوع الدراسة  
  . تعميمات ذات معنى يزيد ويثري بها رصيد المعرفـة عن الموضوع

   :تبيانا، اعتمد الباحث على ثالثة مصادر لل ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة
 المصادر الثانوية للبيانات: أوالً

اتجه الباحث في مراجعة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانـات الثانويـة التـي          
، الـدوريات والمقـاالت والتقـارير        تتمثل في  الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة        

  . ةلعلمية التي تناولت موضوع الدراسوالرسائل ا
، التعرف على األسـس والطـرق        لباحث من خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة       أراد ا 

، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التـي حـدثت           العلمية السليمة في كتابة الدراسات    
  . e-HRMوتحدث في مجال إدارة الموارد البشرية إلكترونياً 

  المصادر األولية للبيانات: ثانياً
وانب التحليلية لموضوع الدراسة استخدم الباحث االستبانة لجمـع البيانـات           لمعالجة الج 

 لهذا الغرض لحصر وتجميع المعلومات الالزمة       ، صممت خصيصا   األولية كأداة رئيسية للبحث   
  .عن موضوع الدراسة 
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ـ ،  تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة      SPSSدام برنـامج  ـومن ثم تفريغها وتحليلها باستخ
)Statistical Package for Social Science  ( إلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية ا

  . المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة
  المقابالت الشخصية : ثالثاً

 واقع الجامعات الخاضعة للدراسة فيما يخص موضـوع         ىبغرض التعرف عن قرب عل    
م الباحث بإجراء مقابالت ميدانية عديدة مع موظفي الجامعات الـذين لهـم عالقـة               قا الدراسة ، 

ـ          المعلومـات ، دوائـر شـئون        امباشرة بموضوع الدراسة ، وخاصة موظفي مراكز تكنولوجي
الموظفين وإدارات الجودة ، حيث تكونت لدي الباحث صورة متكاملة عن واقـع كـل جامعـة                 

  . باحث بشكل فعال لتحقيق النتائج المرجوة من الدراسةساهمت في إثراء الدراسة وتوجيه ال
  

   مجتمع الدراسة3.5
  

يتكون مجتمع الدراسة من موظفي الجامعات اإلداريين واألكاديميين والعاملين في مراكز           
  .حسب عالقتهم بموضوع الدراسة  تكنولوجيا المعلومات ،

موظف كما هـو موضـح فـي        ) 239(وبلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة من أكاديميين وإداريين         
  .) 1.5(جدول رقم 

  ) 1.5(جدول 
  عدد موظفي الجامعات المعنيين بموضوع الدراسة

  النسبة المئوية   العدد   جامعة األقصى  جامعة األزهر  الجامعة اإلسالمية  المسمي الوظيفي
  1.26  3  1  1  1  رئيس جامعة
  4.18  10  4  3  3  نائب رئيس

  18.83  45  12  14  19  عميد
  25.1  60  12  24  24  مدير

  50.63  121  44  37  40  رئيس قسم
      73  79  87  المجموع

  100.00  239  المجموع الكلي

   .2009 ، دائرة شؤون الموظفين في الجامعات المدرجة في الدراسة: المصدر
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أما العاملون في مراكز تكنولوجيا المعلومات الذين لهم عالقة بموضوع الدراسة فبلـغ عـددهم               
مـصممي صـفحات    ،  مبرمجين  ،  رؤساء أقسام   مدراء و ، تنوعت وظائفهم ما بين      ظفا  مو) 35(

  .ويب ومحللي أنظمة 
توزيع أفراد عينة مراكز تكنولوجيا المعلومات في الجامعات المعنية          )2.5(الجدول رقم   ويوضح  
  .بالدراسة 

  )2.5(جدول 
  عدد موظفي مراكز تكنولوجيا المعلومات المعنيين بموضوع الدراسة

  المجموع الكلي  جامعة األقصى  جامعة األزهر  الجامعة اإلسالمية

20  6  9  35  

   . 2009 ،دائرة شؤون الموظفين في الجامعات المدرجة في الدراسة: المصدر
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   عينة الدراسة4.5
   العينة االستطالعية للدراسة1.4.5

  
حسب نـسبة    من أفراد مجتمع الدراسة      فردا) 30(مكونة من   تم اختيار عينة استطالعية       

 بهدف تطوير االسـتبانة  ، يهمبتطبيق االستبانة عل وذلك  الستبانة  اتحقق من صدق    لل ،كل جامعة   
إلى الحد األقصى والتأكد من سالمة فقراتها ، ليشمل ذلك تعديل اتجاه بعض األسئلة والتصحيح                

  . بعد ذلك، وتم استبعاد العينة االستطالعية من الدراسة  اللغوي
  

   عينة الدراسة 2.4.5
  

نظرا ألهمية آراء واستجابات المبحوثين في مراكز تكنولوجيا المعلومات ، فقـد فـضل              
 بموضوع الدراسة مـن العـاملين فـي     مباشرةالباحث أن يقوم بعملية مسح شامل لمن له عالقة 

مـن  أ مسؤول    محللي نظم ، مصممي صفحات ويب ،       ،مبرمجين  (  مراكز تكنولوجيا المعلومات  
تم استثناء  ( موظفا ضمن العينة الكلية     ) 35(وعددهم  ) الشبكات ، مسؤولي إدارة قواعد البيانات       

  . )موظفي الدعم الفني والشبكات 
عينـة طبقيـة      فتم اختيار   من باقي إدارات الجامعة ،     أما مجتمع الدراسة من أكاديميين وإداريين     

، حيـث حـدد      ثيل كل جامعة في مجتمع الدراسـة      عشوائية ممثلة للمجتمع مع مراعاة حجم تم      
فردا من أفراد المجتمع حـسب      ) 148( الباحث الحجم األمثل للعينة الطبقية العشوائية ومقدارها        

            . ، وذلك مـن خـالل موقـع حـساب حجـم العينـة              %) 62(معطيات حجم المجتمع بنسبة     
) com.isixsigma.www//:http(  

مجتمع الدراسة من أكاديميين وإداريين وحجم عينة الدراسة الممثلة          ) 3.5( الجدول رقم   يوضح  
  .للمجتمع 

   )3.5( جدول 
   وعينة الدراسة الممثلة للمجتمعنمجتمع الدراسة  لألكاديميين واإلداريي

  عينة الدراسة   مجتمع الدراسة  اسم الجامعة
  54  87  ةالجامعة اإلسالمي
  49  79  جامعة األزهر
  45  73  جامعة األقصى
  148  239  المجموع

   .2009 ، دائرة شؤون الموظفين في الجامعات المدرجة في الدراسة: المصدر
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وبناءا عليه يكون حجم العينة الكلي الذي يشمل الموظفين األكاديميين واإلداريين باإلضافة إلـي              
  ) 4.5(ما هو موضح بالجدول رقم موظفي مراكز تكنولوجيا المعلومات ك

   )4.5( جدول 
  عينة الدراسة الممثلة للمجتمع 

عينة الدراسة   اسم الجامعة
للموظفين األكاديميين 

    نواإلداريي

عينة الدراسة لموظفي 
  مراكز تكنولوجيا المعلومات

عينة الدراسة الكلية 
الممثلة لمجتمع الدراسة 

  الكلي
  74  20  54  الجامعة اإلسالمية
  55  6  49  جامعة األزهر
  54  9  45  جامعة األقصى

  183  35  148  المجموع

   .2009 ، إعداد الباحث: المصدر
  

 الطريقة األولي التقليدية وهـي  :باستخدام طريقتين وقد تم توزيع االستبانات على مجتمع الدراسة      
الباحـث بتـصميم    االستبانة الورقية ، والطريقة الثانية هي االستبانة اإللكترونية ، حيـث قـام              

ـ       ، وتعمـيم    master/com.suwet.www ياالستبانة نفسها واستضافتها علي الموقع اإللكترون
  . الموقع من خالل البريد اإللكتروني لكل من الجامعات الثالث

، بعـد   ) 153(   وعددهمللمجتمععينة الدراسة الممثلة أفراد    االستبانات على  قام الباحث بتوزيع  
 اسـتبانه  )76(، حيث تم استرداد     ) 30( واستبعاد أفرادها وعددهم    إجراء الدراسة االستطالعية    

  . صالحة للتحليل اإلحصائي )53( استبانه ورقية منها )57(لكترونية كلها صالحة للتحليل ، وإ
، وهي نـسبة مقبولـة       الدراسةنة  أفراد عي من  % 84.31وبلغت بذلك نسبة االستبانات المستردة      

  :  الكلية حسب المتغيرات المختلفة عينة الدراسةأفرادوالجداول التالية توضح توزيع ،  إحصائيا
  الجامعةمتغير  -1

  )5.5(جدول 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة

  النسبة المئوية  التكرار  الجامعة
 41.9 54  اإلسالمية

 31 40  األزهر

 27.1 35  األقصى

  100.0 129  المجموع
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من مجتمع الدراسة من الجامعة اإلسالمية ،        % ) 41.9 (أن  ) 5.5(يتضح من الجدول رقم     
من مجتمـع الدراسـة مـن       %) 27.1(و من مجتمع الدراسة من جامعة األزهر     )  31% (

   .جامعة األقصى 
اكز تكنولوجيا  االستجابات الممثلة لكل جامعة واستجابات موظفي مر      ) 6.5(ويوضح الجدول   

  .المعلومات 
  )6.5( جدول 

  العمل طبيعة توزيع عينة الدراسة حسب 

  الجامعة
النسبة المئوية للموظفين  التكرار  العينة الكلية

 من األكاديميين واإلداريين
  مجموع العينة الكلية

 لموظفي مراكز  المئويةالنسبة  التكرار
تكنولوجيا المعلومات من 

  مجموع العينة الكلية
 13.178 17 28.69 37 54  سالميةاإل

 4.651 6 26.356 34 40  األزهر
 6.201 8 20.93 27 35  األقصى

 24.03   31    75.97   98   129    المجموع

 بلغـت مـن     أن نسبة استجابة الموظفين األكاديميين واإلداريـين      ) 6.5(يتضح من الجدول    
من مـوظفي   % ) 13.178 (قابل  من الجامعة اإلسالمية ، م    )  %28.69 ( المجموع الكلي 

  . مركز تكنولوجيا المعلومات
)  %26.356 (  من المجموع الكلـي    بلغت نسبة استجابة الموظفين األكاديميين واإلداريين     و

  . من موظفي مركز تكنولوجيا المعلومات% ) 4.651( ر ، مقابل ـمن جامعة األزه
من )  %20.93( من المجموع الكلي     وبلغت نسبة استجابة الموظفين األكاديميين واإلداريين     

  .  موظفي مركز تكنولوجيا المعلوماتمن) %6.201(قصى ، مقابل جامعة األ
 متغير الفئة العمرية -2

االستجابات الممثلة لكل جامعة حسب متغير الفئـة العمريـة والتـي            ) 7.5(يوضح الجدول   
  .قسمت إلى أربعة مستويات 

   )7.5(جدول 
 غير الفئة العمرية حسب مت الدراسةتوزيع عينة

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة العمرية
 16.3 21  30أقل من 

 34.1 44  40 أقل من – 30من 
 32.6 42  50 أقل من – 40من 

 17.1  22   فأكبر50

  100.0 129  المجموع



 147 
 

 30"، مـن  ) % 16.3  ( بلغت"30أقل من "أن الفئة العمرية ) 7.5(حيث يتضح من الجدول     
 إلى أقـل    40"من الفئة العمرية من     ) % 32.6  (، نسبة ) % 34.1(  بلغت   "40إلى أقل من    

  .) % 17.1(  نسبة " فأكبر50" ، وبلغت الفئة العمرية من "50من 
،  عامـا  30الفئة العمرية األكبر من ويتضح من البيانات أعاله أن معظم أفراد العينة هم من  

يات اإلدارية العليا ، وهـي مناصـب فـي          ويعلل الباحث ذلك بأن الدراسة استهدفت المستو      
ـ            وراه ، وفـي الغالـب      الغالب ال يحصل عليها إال حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكت

  . الشهادات العليا  بعد سن الثالثين يحصل الفرد على
 متغير المؤهل العلمي -3

الـذي   والمؤهل العلمـي  االستجابات الممثلة لكل جامعة حسب متغير       ) 8.5(يوضح الجدول   
  .قسم إلى أربعة مستويات 

   )8.5(جدول 
 حسب متغير المؤهل العلميالدراسة توزيع عينة 

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي
 42.6 55  بكالوريوس

 2.3 3  دبلوم عالي
 15.5 20  ماجستير
 39.5  51  دكتوراه

  100.0 129  المجموع

  
، وسبب ارتفاع النـسبة     ) % 42.6( يوس  أن نسبة حملة البكالور   ) 8.5(يتضح من الجدول    

 21أن هناك من أفراد العينة من يعمل في مراكز تكنولوجيا المعلومات حيث بلـغ عـددهم                 
ي لمن حملة البكـالوريوس ، وبالتـا      ) % 38.2  (موظفا من حملة البكالوريوس ، أي بنسبة      

  .من أفراد العينة  موظفا 34يتبقي من أفراد العينة الذين يعملون في مناصب إدارية عليا 
وجه أفـراد المجتمـع    تفقط ، وهذا يدل على) % 2.3  (اليكما بلغت نسبة حملة الدبلوم الع    

 بشكل أساسي ، كونهـا ضـرورية        "دكتوراه " و "ماجستير" شهادات عليا    إلى الحصول على  
       والـدكتوراه  ) % 15.5  (، حيث بلغت نـسبة حملـة الماجـستير         للمناصب اإلدارية العليا  

 )39.5%  (.  
 متغير عدد سنوات الخدمة -4

  عـدد سـنوات الخدمـة    االستجابات الممثلة لكل جامعة حسب متغير      ) 9.5(يوضح الجدول   
  .والذي قسم إلى أربعة مستويات 
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   )9.5(جدول 
 حسب متغير عدد سنوات الخدمةالدراسة عينة توزيع 

  النسبة المئوية  التكرار  عدد سنوات الخدمة
 18.6 24  5أقل من 

 22.5 29  10 أقل من – 5
 27.9 36  15 إلى أقل من -10

 31  40   فأكثر15

  100.0 129  المجموع

 تمثـل أقـل   " سـنوات 5أقل من "أن نسبة من لديهم سنوات خدمة  ) 9.5(يتضح من الجدول    
 نسبة أعلى منها بلغت للفئـة       ، بينما حصلت باقي الفئات على     ) % 18.6  (نسبة حيث بلغت  

- 10"مـن   للفئة  ) % 27.9(   نسبة  ، " سنوات 10 إلى أقل من     – 5"من  ) % 22.5  (الثانية
  . " سنة فأكثر15"من للفئة ) % 31( نسبة  ، و" سنة15إلى أقل من 

 الخبرة بشكل أساسي ، وهـي ال        لمناصب اإلدارية العليا تحتاج إلى    ويعلل الباحث ذلك بأن ا    
  . تأتي إال بالممارسة العملية لفترة طويلة من الزمن

 متغير فئة الوظيفة -5

 والذي قسم   فئة الوظيفة االستجابات الممثلة لكل جامعة حسب متغير       ) 10.5(يوضح الجدول   
  .إلى فئتين 

   )10.5(جدول 
 حسب متغير فئة الوظيفةالدراسة توزيع عينة 

  النسبة المئوية  التكرار  عدد سنوات الخدمة
 52.7 68  إداري

 47.3 61  أكاديمي إداري
  100.0 129  المجموع

               أن نـسبة أفـراد العينـة مـن المـوظفين اإلداريـين بلغـت              ) 10.5(يتضح من الجدول    
، وذلـك حـسب     ) % 47.3  (، ومن الموظفين األكاديميين اإلداريـين نـسبة       ) % 52.7 (

فقط ، ويعلل الباحث ذلـك      ) % 84.31  (استجابة أفراد العينة ، حيث بلغت نسبة االستجابة       
ـ           إلى عدة     فئـة المـوظفين     ىعوامل أهمها من وجهة نظره هو ضغط العمل الموجـود عل

 من  "رئيس قسم  " و "مدير"األكاديميين اإلداريين ، إضافة إلى وجود مسميات إدارية عليا مثل           
 يلزم لها أن يكون الموظـف مـن         "أكاديمي إداري "، بينما الفئة الوظيفية      حملة البكالوريوس 
  . حملة الدكتوراه
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 لمسمى الوظيفيمتغير ا -6

والذي المسمى الوظيفي   االستجابات الممثلة لكل جامعة حسب متغير       ) 11.5(يوضح الجدول   
  .قسم إلى خمس فئات 

   )11.5(جدول 
 حسب متغير المسمى الوظيفيالدراسة توزيع عينة 

  النسبة المئوية  التكرار  المسمى الوظيفي
 3.9 5  نائب رئيس

 15.5 20  عميد
 24 31  مدير
 40.3 52  قسمرئيس 

 16.3 21  غير ذلك
  100.0 129  المجموع

  
، )  % 3.9  ( بلغـت "نائب رئيس"أن نسبة أفراد العينة بالمسمى      ) 11.5(يتضح من الجدول    

ويعلل الباحث ذلك إلى محدودية ذلك المسمى في الجامعات الخاضـعة للدراسـة حيـث أن                
 ضغط العمـل    ثالث ، باإلضافة إلى   ي الجامعات ال  نواب ف )  10  (إجمالي نواب الرئيس يبلغ   

  .ير الذي يتحمله صاحب ذلك المنصب الكب
، بينما بلغـت نـسبة      ) % 24(  بلغت   "مدير"ونسبة   ،) % 15.5(  "ديعم"بلغت نسبة   بينما  

ويعلل الباحث ارتفاع تلك النسبة كون رؤساء األقـسام يـشكلون      ،  ) % 40.3  ("رئيس قسم "
  ." أكاديمي إداري"ة وخاصة ممن يحملون مسمى وظيفي نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراس

 فقد حددها الباحث ألفراد مجتمع الدراسـة مـن العـاملين فـي مراكـز          "غير ذلك "أما فئة   
  .)  % 16.3( تكنولوجيا المعلومات كمبرمجين وال يحملون مسميات وظيفية ، وبلغت 

  خصائص أفراد عينة مراكز تكنولوجيا المعلومات -7
    بواقـع ) % 88.57  (ستجيبين من العاملين في مراكز تكنولوجيا المعلومـات       بلغت نسبة الم  

توزيع أفراد العينـة    ) 12.5(ول  فردا ، ويوضح الجد   )  35  (فردا من العينة البالغة   )  31 (
  . الجامعات الخاضعة للدراسة على
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  )12.5( جدول 
  توزيع عينة الدراسة حسب مراكز تكنولوجيا المعلومات 

من   المئويةالنسبة  التكرار  ةالجامع
  المستجيبين

 المجتمع
  الكلي

  النسبة المئوية من المجتمع

 85      20     54.8 17      اإلسالمية
 100 6      19.4 6       األزهر

 89 9      25.8 8       األقصى

   35       100      31  المجموع
  

 الجامعة اإلسالمية بواقع    بة كانت من  أن أعلى نسبة استجا   )  12.5(  حيث يتضح من الجدول   
  ، ثـم جامعـة األزهـر بنـسبة         ) % 25.8  (تلتها جامعة األقـصى بنـسبة     ،  ) % 54.8( 
)19.4% ( .  

ويعلل الباحث ذلك كون عدد العاملين في هذا المركز في الجامعة اإلسالمية ممن لهم عالقة                
  .ألقصى بموضوع الدراسة يفوق مجموع العاملين في جامعتي األزهر وا

  دها بنـسبة   اسنجد أن جامعة األزهر قد استجاب أفر      ،  عينة مسح شامل    العينة  حيث أن   ولكن  
  .) % 85( والجامعة اإلسالمية بنسبة ) % 89  (، جامعة األقصى) % 100( 

خصائص أفراد العينة من موظفي مراكز تكنولوجيا المعلومات فـي          ) 13.5(يوضح الجدول   
  .سة الجامعات المعنية بالدرا

   )13.5(جدول 
 توزيع أفراد عينة مراكز تكنولوجيا المعلومات حسب المتغيرات المختلفة

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة للمتغير  المتغير
 51.6 16  30أقل من 

  الفئة العمرية 45.2 14  40 أقل من – 30من 
 3.2 1  50 أقل من – 40من 

 83.9 26 بكالوريوس 
  المؤهل العلمي

تيرماجس  5 16.1 

 61.3 19  5أقل من 
  عدد سنوات الخدمة 32.3 10  10 أقل من – 5
 6.5 2  15 إلى أقل من -10

 6.5  2  مدير

  المسمى الوظيفي 25.8  8  رئيس قسم
 67.7  21  غير ذلك
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      تحتل النسبة األكبر حيـث بلغـت       "30أقل من   "أن الفئة العمرية     ) 13.5(ويوضح الجدول   
، بينما بلغـت    ) % 45.2( فئة العمرية الوسطى احتلت المرتبة الثانية بنسبة        ال،   )% 51.6 (

  . ) %3.2(  نسبة "50 أقل من -40"الفئة العمرية من 
) % 16.1  (مقابـل ) % 83.9( بلغت نسبة حملة البكـالوريوس      بالنسبة للمؤهل العلمي فقد     

لوجيـا  لمتزايـد بمجـال تكنو    لحملة الماجستير ، ويعلل الباحث ذلك نتيجة اهتمام الجامعات ا         
 ذوي المهارات العالية في هذا المجال من حملـة          ن توظيف الخريجي  المعلومات ما دفعها إلى   

  .البكالوريوس 
            " سـنوات 5"بلغت نـسبة الـذين خـدموا أقـل مـن         أما من حيث عدد سنوات الخدمة فقد        

بلغت نسبة الذين خـدموا   و، ) %32.3(  سنوات نسبة   "10 أقل من    – 5"، من   ) % 61.3( 
 زيادة االهتمام بهذا المجـال   ى، ويدل ذلك عل   ) % 6.5  ("15 إلى أقل من     - سنوات 10"من  

وحاجـة   عاما نتيجة التطور الهائل في مجال تكنولوجيـا المعلومـات     15أكثر مما كان قبل     
  .الجامعات إلى مواكبة تلك التطورات 

س ئـي ر"وهي أقل نسبة ، ونسبة      ) % 6.5(  "ريدم"أما بالنسبة للمسمى الوظيفي فبلغت نسبة       
مـصممي   هـا المبـرمجين ،    في والمقصود   "غير ذلك "، بينما بلغت نسبة     ) % 25.8(  "قسم

محللي األنظمة ، النشر اإللكتروني والتعليم اإللكتروني أكبر نسبة حيث           صفحات اإلنترنت ،  
ات نحو تقديم خدمات التعليم     ، ويعلل الباحث ذلك بالتغير في توجه الجامع       ) % 67.7  (بلغت

  .اإللكتروني وتطبيقات اإلدارة اإللكترونية بشكل واسع 
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   أدوات الدراسة 5.5
  

قام الباحث بتصميم استبانة الدراسة لجمع البيانات الميدانية من مجتمع الدراسة بعـد أن              
  الموارد البـشرية إلكترونيـاً     راجع الكثير من األدب اإلداري والدراسات السابقة في مجال إدارة         

واإلدارة اإللكترونية ، وإجراء مقابالت عديدة مع الموظفين الذين لهم عالقة بموضوع الدراسـة              
موظفي وحدة الجودة ومع     موظفي شئون الموظفين ،    من موظفي مراكز تكنولوجيا المعلومات ،     

 )10(صميم استبانة  مكونة من      اإلحصائيين لمعرفة الطريقة األمثل لتصميم االستبانه ، حيث تم ت         
وقـد   ،ابة  درجات ، وهي تعديل لمقياس ليكرت الخماسي مما يعطي للمبحوث مجال أوسع لإلج            

ويعنـي عـدم    " 1" درجات بحيث كانت أقل اإلجابات هـو         )10(كانت درجة اإلجابة لكل فقرة      
 الفقـرة ،    لتامـة علـى   ويعني الموافقة ا  " 10"م  أعلى اإلجابات الرق   الموافقة التامة على الفقرة ،    

  . "6"ونقطة الحياد هنا 
  : عدة مراحل كما يلي تم إعداد االستبانة على

  . إعداد استبانة أولية من أجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1
 . عرض االستبانة على المشرف من أجل اختبار مدى مالءمتها لجمع البيانات -2

 .  المشرفتعديل االستبانه بشكل أولي حسب ما يراه -3

 والـذين قـاموا     " )1"ملحـق رقـم      ( تم عرض االستبانه على مجموعة من المحكمين       -4
 . بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .إجراء دراسة استطالعية ميدانية أولية لالستبانه وتعديل ما يلزم  -5

 . لدراسةتوزيع االستبانه على جميع أفراد المجتمع لجمع البيانات الالزمة ل -6

  
  توزيع االستبانة  1.5.5

  
،  ألغراض تعزيز نتائج الدراسة بأحد فروع مجاالت الدراسة ، وهي اإلدارة اإللكترونية           

 قام الباحث باستخدام طريقتين لتوزيع االستبانة ، الطريقة التقليدية الورقية والتي تـم توزيعهـا               
  .باليد ، والطريقة الثانية وهي االستبانة اإللكترونية 

لبداية ظن الباحث أن تلك اإلمكانية متاحة لدي الجامعة اإلسـالمية ، ولكنـه تفاجـأ بعـدم                  في ا 
 برمجة عرض هذه الخدمة قبل عام على      اتضح أن قسم ال   عن السبب   ، وعند االستفسار     رهاـتوف

  .عمادة الدراسات العليا التي لم ترد عليهم بخصوصه 
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حتفاظ بقواعـد بيانـات لالسـتبانات       كان هدف قسم البرمجة هو هدف علمي بحت من حيث اال          
بمختلف أنواعها التي تصدر من طالب وباحثي الجامعة اإلسالمية ، واالستفادة من نتـائج تلـك                

  .والجوانب اإلحصائية االستبانات في الدراسات العلمية 
اعتذر رئيس القسم بـسبب     ، مرة أخرى  قسم البرمجة    ند طرح الموضوع من قبل الباحث على      ع

  .مليات اإلدارية حاليا مه في مشروع حوسبة العانشغال قس
قام الباحث باالستعانة بأحد المواقع العربية المختصة بتصميم االستبانات واستطالعات الـرأي ،             
حيث وجد تعاونا كبيرا منهم ، وقام بمساعدة مهندس مختص في تكنولوجيا المعلومات بالتنـسيق               

وذج االستبانة بالهيئة المناسبة للباحث وبطريقة سهلة       والتعاون مع إدارة الموقع لتوجيه تصميم نم      
  .للمبحوث 

 الرابط  لكترونية ، قام الباحث بنشرها على موقع التصميم على        بعد االنتهاء من إعداد االستبانة اإل     
master/com.suwet.www        ت العامة فـي الجامعـة       ، ثم توزيع الرابط من خالل قسم العالقا

يـا  وسيم سكيك مشكورا بتوزيعها ، ومـن خـالل مركـز تكنولوج           / اإلسالمية حيث قام األخ     
 عينة الدراسة من خالل البريد اإللكتروني الخاص بالجامعة ،          المعلومات في جامعة األزهر على    

  .منتصر الحلبي مشكورا بتوزيعها / حيث قام األخ 
الستبانة اإللكترونية من خالل البريد اإللكترونـي فـي جامعـة     الباحث صعوبة في توزيع ا  وجد

األقصى لعدم توفر قائمة مراسالت بريدية حديثة لعينة الدراسة ، مما اضطر الباحث إلى توزيع                
   .اإللكتروني لالستبانة على ورقة مطبوعة بشكل شخصيالرابط 

سبة كبيرة من أفراد العينـة طلبـوا        ، إال أن ن    وبالرغم من توزيع االستبانة بشكل كامل إلكترونياً      
نسبة االسترداد اإللكتروني والـورقي لالسـتبانة   ) 14.5(استبانات ورقية ، حيث يوضح الجدول  

  .من قبل أفراد العينة حسب متغير الجامعة 
  

  )14.5( جدول 
  نسبة استرداد االستبانة الورقية واإللكترونية الصالحة للتحليل حسب متغير الجامعة  

    المئويةالنسبة  استبانه ورقية  النسبة المئوية   استبانه الكترونية  التكرار   ةالجامع
 7.75 10 34.12 44 54  اإلسالمية
 24.81 32 6.2 8 40  األزهر

 8.52 11 18.6 24 35  األقصى

 41.08    53   58.92     76 129   المجموع
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إللكترونية كانت في الجامعة    من االستجابة ا  )  % 34.12  (أن ما نسبته  ) 14.5(يوضح الجدول   
، بـشكل كبيـر     اإلسالمية ، ويعلل الباحث ذلك باستخدام المراسالت اإللكترونية داخل الجامعة           

، ويعلـل   )  % 6.2( كذلك يوضح الجدول انخفاض تلك النسبة في جامعة األزهر حيث بلغـت             
يث االعتماد أكثر علـي  ، حالباحث ذلك لعدم استعمال المراسالت اإللكترونية بالرغم من توفرها    

، عدم استعمال الموظفين للبريد اإللكتروني الخاص بالجامعة بشكل رسمي ولوجود            SMSخدمة  
مشاكل في خدمة البريد اإللكتروني وشبكة اإلنترنت في الجامعة أثناء توزيع االستبانة ممـا أدى               

  .إلى عزوف المبحوثين عن االستجابة اإللكترونية 
اإللكترونـي لالسـتبانة    توزيع الرابط   ، وتم   )  % 18.6  (جامعة األقصى بلغت تلك النسبة في     

 معدل االسـتجابة     حيث كان يرغب الباحث بالحصول على      على ورقة مطبوعة بشكل شخصي ،     
  .لكتروني ولكنه لم يتمكن لظروف خاصة بالجامعة للبريد اإل

  
  محتويات االستبانة 2.5.5

  
 الخصائص العامة لمجتمـع     وى القسم األول على    ، حيث احت   تكونت االستبانة من قسمين     
  . ، والقسم الثاني من خمسة مجاالت تتناول جوانب الدراسة الدراسة
  القسم األول: أوالً

  :تناول هذا القسم الخصائص العامة لمجتمع الدراسة وشمل ما يلي
  متغير الجامعة -1
 متغير الفئة العمرية -2

 متغير المؤهل العلمي -3

 ةمتغير عدد سنوات الخدم -4
 متغير فئة الوظيفة -5

  متغير المسمى الوظيفي   -6
  القسم الثاني: ثانياً

يتكون من خمسة مجاالت تشمل جوانب مختلفة من الدراسة ، سعى الباحث من خاللهـا تغطيـة        
  :كافة جوانب موضوع دراسته وهي كالتالي 

ت  المـستويا  ة الموارد البشرية إلكترونيـاً لـدى      المجال األول يناقش وضوح أهمية إدار      -1
 . فقرة  )17( اإلدارية المختلفة ، وهو مكون من 

المجال الثاني يناقش دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترونية ، ويتكـون               -2
 . فقرة)  19  (من
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      مراكز تكنولوجيا المعلومـات ويتكـون مـن        لثالث يناقش توفر بنية تحتية لدى     المجال ا  -3
   بـأفراد عينـة العـاملين فـي مراكـز تكنولوجيـا        فقرة ، وهذا المجال خاص    )  17 (

  . المعلومات

)    18(المجال الرابع يناقش نظام الجامعة في إدارة الموارد البـشرية ، ويتكـون مـن                 -4
 .فقرة 

المجال الخامس يناقش نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية ويتكون من             -5
 .فقرة )  17( 

فقرة ، روعي فيها خصائص مجتمع الدراسة كونهم )  88 (رات االستبانة وبذلك يبلغ مجموع فق
من المستويات اإلدارية العليا العاملين في الجامعات الفلسطينية ومن موظفي مراكـز تكنولوجيـا    

  .الذين يساعدون تلك المستويات في عملية التحول إلى اإلدارة اإللكترونية  المعلومات
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   صدق وثبات االستبانة6.5
  

  صدق االستبانة1.6.5
  

يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االسـتبانة مـا وضـعت           : صدق فقرات االستبانة  
  : وقام الباحث بالتأكد من صدق فقرات االستبانة بطريقتين، لقياسه 

  صدق المحكمين: أوالً 
 مـن    عـضوا ) 16( مـن    المحكمين  تألفت  لحساب الصدق تم عرض األداة على مجموعة من         

أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في الجامعات المعنية بالدراسة وخاصة من العاملين في كلتـي     
  . يعرف بالسادة المحكمين ومكان عمل كل منهم)  1 (التجارة والهندسة ، والملحق رقم 

يل فـي ضـوء     وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعد            
 شبه النهائية   ا في صورته  ة االستبان ت، وبذلك خرج   مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده      
يوضح االستبانة في صورتها    )  2 ( والملحق رقم     ، ليتم تطبيقه على عينة المجتمع االستطالعية     

  . النهائية
  

    صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة2.6.5
  

اق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي            يقصد بصدق االتس    
عينـة  ، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة علـى ال            تنتمي إليه هذه الفقرة   
 ، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجـة الكليـة              فردا 30االستطالعية البالغة   

  .  للمجال التابع له
حساب معامـل ارتبـاط   ب تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لمجاالت االستبانة وفقراتها وذلك     

 وكـذلك تـم   ، الستبانة والدرجة الكلية لالسـتبانة مجال من مجاالت ا بين درجات كل     "بيرسون"
 الـذي  للمجـال  بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية "بيرسون"حساب معامل ارتباط   

   .)SPSS( وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي ، مي إليهتنت
لم يتم حساب صدق االتساق الداخلي للمجال الثالث الخاص بالعاملين فـي مراكـز تكنولوجيـا                

  .المعلومات ، حيث تم حسابه لوحده ضمن المعالجات اإلحصائية الخاصة بهذه الفئة 
 صدق االتساق الداخلي للمجال األول  -1

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجـة           ) 15.5(يوضح الجدول   
  .الكلية لفقراته 
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  )15.5(جدول 
ة الموارد البشرية وضوح أهمية إدار (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول 

  والدرجة الكلية لفقراته)  المستويات اإلدارية المختلفة إلكترونياً لدى

 قرةالف مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

مستوى 
  الداللة

 0.01 001. 568.  مفهوم إدارة الموارد البشرية إلكترونياً واضح لديك 1

 0.01 000. 898.  إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تحقق ميزة تنافسية للجامعة 2

 0.01 000. 863.  موارد البشرية  إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تخفض عدد المراجعين إلدارة ال 3

 0.01 000. 931.  إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تخفض النفقات المالية اإلدارية  4

 0.01 000. 793.  إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تحقق مرونة أكبر في العمل   5

6 
علـى  يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية إلكترونياً إلى سرعة الحـصول            

  الموارد البشرية الكفؤة 

 

.921 
 

.000 0.01  

7 
إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تجنب األخطاء البشرية فـي إدارة المـوارد            

 000. 823.  البشرية
  

0.01  
  

8 
يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية إلكترونياً إلى توفير إمكانية العمل عن بعد 

  من خالل اإلنترنت
.960 .000 0.01 

 0.01 000. 847.  إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تسهل التفاعل بين إدارات الجامعة  9

يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية إلكترونياً إلى سرعة الحـصول علـى               10
  المعلومات الخاصة بالموظفين  

.949  .000 0.01  

لمعلومات الخاصـة   يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية إلكترونياً إلى دقة ا          11
  بالموظفين  

  
.918 
 

.000 
 

0.01 

 0.01 000. 930.  تساعد إدارة الموارد البشرية إلكترونياً في عملية اتخاذ القرارات   12

 0.01 000. 911.  لكترونية في زيادة كفاءة الموظفإيساهم توفر إدارة موارد بشرية   13

14  
يادة كفاءة العمليات اإلدارية في لكترونية في زإيساهم توفر إدارة موارد بشرية 

  الجامعة

 

.843  
  

.000 
 

0.01 

تعزز إدارة الموارد البشرية اإللكترونية التكامل بـين القطاعـات الوظيفيـة              15
  المختلفة

.907 .000 0.01 

يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية اإللكترونية إلى تحسين الخدمات المقدمة            16
  للموظفين

.935 .000 
  

0.01 

تحقق إدارة الموارد البشرية إلكترونياً مشاركة الموظف في تنفيذ أنشطة إدارة             17
  الموارد البشرية 

.772 .000  0.01 

أن معامالت االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات المجـال األول               ) 15.5(يوضح الجدول   
ـ   ) 9600. -  0.568(والدرجة الكلية لفقراته تنحصر بين القيمتـين   اللـة  ستوى دعنـد م

  .  أن فقرات المجال األول صادقة لما وضعت لقياسه، وهذا يدل على) 0.01(
 صدق االتساق الداخلي للمجال الثاني -2

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجـة           ) 16.5(يوضح الجدول   
   .الكلية لفقراته
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  )16.5(جدول 
دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى  (جال الثاني معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات الم
  والدرجة الكلية لفقراته) اإلدارة اإللكترونية

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

مستوى 
  الداللة

 0.01 000. 619.  التحول إلى اإلدارة اإللكترونية يتناسب مع إستراتيجية الجامعة 1

 0.01 000. 825.   إلى اإلدارة اإللكترونيةيوجد قرارات رسمية تخص التحول 2

 0.01 006. 489.  ال توجد معارضة تنظيمية للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية 3

4 
تروج الجامعة من خالل ثقافتها التنظيمية ألهمية التحول إلـى اإلدارة           

  اإللكترونية

  
.797 .000 

  
0.01 

 0.01 000. 633.  توقيع اإللكتروني تسعى الجامعة إلى الحصول على اعتماد قانوني لل 5

  0.01 000.  739.  توفر الجامعة بريد إلكتروني خاص لكل موظف 6

7 
يستعمل البريد اإللكتروني كقناة اتصال مفتوحة باتجاهين بـين كافـة           

  موظفي الجامعة
.815 .000 0.01 

 0.01 000.  866.  المراسالت اإللكترونية الداخلية معتمدة رسمياً في الجامعة 8

يوجد لدى الجامعة تحليل مستمر لنقاط القوة والـضعف فـي مجـال               9
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

.898 .000 0.01 

تدعم الجامعة مركز تكنولوجيا المعلومات بالكفاءات البشرية لتحقيـق           10
  التحول إلى اإلدارة اإللكترونية

.830  .000 0.01 

وب لتحقيـق التحـول إلـى اإلدارة        توفر الجامعة الدعم المالي المطل      11
  اإللكترونية

.656  .000 0.01 

 0.01 000.  799.  توفر الجامعة التجهيزات الالزمة لتشغيل أنظمة اإلدارة اإللكترونية  12

تشارك اإلدارات المختلفة في وضع الخطط اإلستراتيجية التي تخـص            13
  التحول إلى اإلدارة اإللكترونية

.900  .000 0.01 

تعديل الهيكلية اإلدارية بما يتناسـب مـع التحـول إلـى اإلدارة             يتم    14
  اإللكترونية 

.953 .000 0.01 

يتم إعادة هندسة العمليات اإلدارية بما يتالءم مع التحول إلـى اإلدارة              15
  اإللكترونية 

.862  .000 0.01 

 0.01 000.  909.  يتم تدريب الموظف على األنظمة اإلدارية المحولة إلكترونياً  16

 0.01 000.  920.  إستراتيجية الجمع ما بين األعمال التقليدية واإللكترونية تستخدم   17

 التغيرات المتـسارعة فـي       مع  بفعالية ة تتعامل يطوير قيادة إدار  يتم ت   18
   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوسائل

.774  .000 0.01 

 0.01 000.  759.  ستويات اإلدارية توفر الجامعة وسائل االتصال المختلفة مع كافة الم  19

  
أن معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المجـال الثـاني               ) 16.5(يوضح الجدول   

عنـد مـستوى داللـة            ) 9530. - 0.489 (والدرجة الكلية لفقراته تنحصر بين القيمتـين        
  .  أن فقرات المجال الثاني صادقة لما وضعت لقياسه، وهذا يدل على) 0.01(
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 صدق االتساق الداخلي للمجال الرابع   -3

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجـة           ) 17.5(يوضح الجدول   
  .الكلية لفقراته 

  )17.5(جدول 
نظام الجامعة في إدارة الموارد  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع

  لفقراتهوالدرجة الكلية ) البشرية 

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

مستوى 
  الداللة

1 
تستخدم وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تخطيط الموارد 

  البشرية
.734 .000 0.01 

 0.05 030. 398.  يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة من خالل بوابة الجامعة  2

 0.01 000. 625.  تقدم طلبات التوظيف إلكترونياً 3

 0.01 000. 652.  تستخدم المقابالت اإللكترونية في عملية التوظيف  4

 0.01 000. 624.  تستخدم االختبارات اإللكترونية في عملية التوظيف 5

 0.05 017. 434.  تسجيل الحضور واالنصراف يتم إلكترونياً   6

 0.01 000. 663.  ورنظام الحضور واالنصراف مرتبط إلكترونياً بنظام األج 7

 0.01 000. 831.  يتم تقييم أداء الموظفين من قبل المشرف إلكترونياً 8

 0.01 000. 750.  لكترونياًإتتم التغذية الراجعة للموظف   9

 0.01 000. 933.   يتم تخطيط المسار الوظيفي إلكترونياً  10

 0.01 000. 917.   يتم تحديد االحتياجات التدريبية إلكترونياً  11

 0.01 000. 734.  يتم تدريب الموظفين باستخدام وسائل التدريب اإللكترونية المختلفة  12

 0.01 000. 777.     تتم اإلحالة للمعاش إلكترونياً  13

 0.01 000. 744.     يتم إنهاء الخدمة إلكترونياً  14

إدارة خدمات موظفي الجامعة تتم بطريقة إلكترونية من خالل بوابـة             15
  ت الموظفين خدما

.654 .000 0.01 

 0.05 013. 450.  بوابة خدمات الموظفين  سهلة االستخدام  16

يتم تزويد الموظفين بالنماذج اإللكترونية الخاصة بشئون الموظفين من       17
  خالل بوابة خدمات الموظفين

.843 .000 0.01 

 0.01 000. 701.  نظام خدمات الموظفين مرتبط بنظام األجور   18

  
أن معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المجـال الرابـع               ) 17.5(ضح الجدول   يو

  داللـة  عنـد مـستوى   ) 9330. -  0.398(والدرجة الكلية لفقراته تنحصر بين القيمتـين  
  .  أن فقرات المجال الرابع صادقة لما وضعت لقياسهى، وهذا يدل عل) 0.05(
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 صدق االتساق الداخلي للمجال الخامس  -4

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجة          ) 18.5(يوضح الجدول   
  .الكلية لفقراته 

  )18.5(جدول 
نظام الجامعة في تقديم الخدمات  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس 

  والدرجة الكلية لفقراته) التعليمية اإللكترونية

 الفقرة مسلسل
ل معام

 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

مستوى 
  الداللة

1 
ستراتيجية واضحة في مجال تقديم الخدمات التعليمية اتتبني الجامعة 

  اإللكترونية 

  
.804 .000 

 

0.01 

 0.01 000. 788.  تستغل التكنولوجيا بالشكل األمثل بما يخدم مجال التعليم اإللكتروني  2

 0.01 000. 814.   الموظفوضوح مفهوم التعليم اإللكتروني لدي 3

4 
يتم االستفادة من الخدمات التعليمية اإللكترونية في مجال التعلم عن       

  بعد للموظف 

  
.401 
 

.028 
  

0.05 

 0.01 000. 718.  تستخدم كموظف أنظمة التعلم عن بعد في مجال عملك 5

  0.01 000. 841.  توفر الجامعة للموظف الوصول إلى قواعد المعلومات اإللكترونية  6
 0.01 000. 780.  توفر الجامعة للموظف الوصول إلى المجالت العلمية  7

 0.01 000.  .755  توفر الجامعة للموظف خدمات المراسالت اإللكترونية  8

لكترونية للموظفين منـشورة علـى موقـع        إتتوفر برامج تدريبية      9
  الجامعة

  
.851 .000 

  
0.01 

 0.01 000. 858.  للموظفين منشورة على موقع الجامعةلكترونية إتتوفر مواد تعليمية   10

 0.01 000. 803.  تنظم الجامعة دورات تدريبية عن بعد للموظفين  11

 0.01 000. 812.  تتوفر خدمة المؤتمرات المرئية التفاعلية عبر الويب لدي الجامعة   12

تستخدم المؤتمرات المرئية التفاعلية عبر الويب ألغراض تـدريب       13
  وظفين عن بعدالم

 

.730 .000 
  

0.01 

 0.01 000. 846.  تتوفر خدمة المؤتمرات المرئية لدي الجامعة  14

 0.01 000. 721.  تستخدم المؤتمرات المرئية ألغراض تدريب الموظفين عن بعد  15

 0.01 000. 795.  تتوفر خدمة بث الفيديو عبر اإلنترنت  16

 0.01 004. 505.  تدريب الموظفين عن بعد يستخدم الفيديو عبر اإلنترنت ألغراض   17

  
أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال الخـامس              ) 18.5(يوضح الجدول   

 داللـة   عنـد مـستوى    ) 8580. - 0.401 (والدرجة الكلية لفقراته تنحصر بين القيمتـين        
  .ه أن فقرات المجال الخامس صادقة لما وضعت لقياسلى، وهذا يدل ع) 0.05(
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   الصدق البنائي لالستبانة3.6.5
  

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقـق األهـداف التـي                
 ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكليـة           األداة للوصول إليها ، ويقيس مدى      تسعى

ذا االرتباط ، حيـث يوضـح       لحساب ه   "بيرسون"لفقرات الدراسة ، وتم استعمال معامل ارتباط        
  .هذا االرتباط ) 19.5(الجدول 

  )19.5(جدول 
  معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات الدراسة 

 المجال مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
  المعنوية

مستوى 
  الداللة

1 
 ة الموارد البـشرية إلكترونيـاً لـدى       وضوح أهمية إدار  

  يات اإلدارية المختلفةالمستو
  

.491 
  

.006 
 

0.01 

 0.01 000. 940.  دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترونية 2

 0.01 000. 879.  نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية 3

 0.01 000. 901.  نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية 4

  
أن معامالت االرتباط بين كل مجال من مجـاالت االسـتبانة والدرجـة         ) 19.5(يوضح الجدول   

عند مستوى داللـة     ) 9400. - 0.491 (الكلية لفقرات االستبانة الدراسة تنحصر بين القيمتين        
  .  أن جميع مجاالت الدراسة صادقة لما وضعت لقياسه، وهذا يدل على) 0.01(

    
   ثبات االستبانة4.6.5

  
 أفراد العينـة    جها فيما لو تم إعادة توزيعها على       في نتائ  رتبانة االستقرا يقصد بثبات االس    

تحت نفس الظروف ، وقد استخدم الباحث طريقتين للتحقق من ثبـات االسـتبانة ،               ومرة أخرى   
  . وهما طريقة التجزئة النصفية وطريقة معامل ألفا كرونباخ

  طريقة التجزئة النصفية : أوالً
مالت االرتباط والثبات بين األسئلة الفردية واألسئلة الزوجيـة لكـل           معا) 20.5(يوضح الجدول   

  مجال من مجاالت الدراسة ، وكذلك معامل االرتبـاط والثبـات بـين كـل الفقـرات الفرديـة                   
  . والزوجية

لفقـرات  اللمجـاالت ذات  " جتمـان "معامل  تم حساب االرتباط باستخدام معاملي تجزئة نصفية ،  
  .للمجاالت ذات للفقرات الزوجية "  براون–رمان سبي"الفردية ، ومعامل 
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  )20.5(جدول 
  معامالت االرتباط والثبات باستخدام التجزئة النصفية 

 المجال مسلسل
معامل 
 االرتباط

معامل 
  الثبات

  نوع
  المعامل

1 
 رية إلكترونيـاً لـدى  وضوح أهمية إدارة المـوارد البـش   

  المستويات اإلدارية المختلفة
  

.974 .986 
  

 نجتما

 جتمان 978. 958.  دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترونية 2

  براون-سبيرمان 961. 925.  نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية 3

 جتمان 945. 900.  نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية 4

 جتمان 988. 976.  جميع الفقرات

  
عامل م، وبلغ  ) 0.986 -  0.945(أن معامالت الثبات تنحصر بين ) 20.5(ل يتضح من الجدو

  .  تمتع فقرات االستبانة بمعامل ثبات كبيرمما يدل على )  0.988(الثبات لجميع الفقرات 
  قياس الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ: ثانياً

) 21.5( حيث يوضح الجـدول      تم قياس ثبات االستبانة بطريقة أخرى وهي معامل ألفا كرونباخ         
  . تلك الطريقةنتائج 

  )21.5(جدول 
  معامالت االرتباط والثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ

  معامل الثبات عدد الفقرات المجال مسلسل

1 
 المـستويات   ة الموارد البشرية إلكترونيـاً لـدى      وضوح أهمية إدار  
  اإلدارية المختلفة

17 .979 

 966. 19  حو التحول إلى اإلدارة اإللكترونيةدعم إدارة الجامعة ن 2

 936. 18  نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية 3

 951. 17  نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية 4

 977. 71  جميع الفقرات

  
مل ، وبلغ معا ) 0.979 -  0.936(أن معامالت الثبات تنحصر بين ) 21.5(يتضح من الجدول 

  .  تمتع فقرات االستبانة بمعامل ثبات كبيرمما يدل على ) 0.977 (الثبات لجميع الفقرات 
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   صدق وثبات االستبانة الخاصة بعينة مراكز تكنولوجيا المعلومات 7.5
    

 فحص صدق وثبات االسـتبانة علـى      قام الباحث بعمل اإلجراءات اإلحصائية الالزمة ل      
مراكز تكنولوجيا المعلومات ، وذلك بشكل مستقل مفرد لتعزيـز          عينة الدراسة الخاصة بموظفي     

ث الخـاص   نتائج الدراسة االستطالعية ، ونظرا لمحدودية أفراد العينة وعدم شمول المجال الثال           
  . مركز تكنولوجيا المعلومات بالتحليل في العينة االستطالعية بتوفر البنية التحتية لدى

  
  رات االستبانة  صدق االتساق الداخلي لفق1.7.5

  
قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة علـى عينـة مراكـز تكنولوجيـا         

 مراكز تكنولوجيا المعلومـات   عينة  من أفراد    فردا فقط ) 31(للباحث   ، حيث استجاب  المعلومات  
 ، وذلك بحساب معـامالت    فردا  ) 35(البالغ عددهم   والذين لهم عالقة مباشرة بموضوع الدراسة       

  .  له االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابع 
حساب معامـل ارتبـاط   ب تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لمجاالت االستبانة وفقراتها وذلك     

 وكـذلك تـم   ، الستبانة والدرجة الكلية لالسـتبانة مجال من مجاالت ا بين درجات كل     "بيرسون"
 الـذي  للمجـال كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية  بين "بيرسون"حساب معامل ارتباط   

   .)SPSS( وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي ، تنتمي إليه
 صدق االتساق الداخلي للمجال األول  -1

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجـة           ) 22.5(يوضح الجدول   
  .الكلية لفقراته 
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  )22.5(جدول 
ة الموارد البشرية وضوح أهمية إدار (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول 

  والدرجة الكلية لفقراته)  المستويات اإلدارية المختلفة إلكترونياً لدى

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

مستوى 
  الداللة

 0.01 004. 498.   واضح لديكمفهوم إدارة الموارد البشرية إلكترونياً 1

 0.01 001. 577.  إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تحقق ميزة تنافسية للجامعة 2

3 
إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تخفض عدد المراجعين إلدارة الموارد 

  البشرية  
.729 .000 

 

0.01 
 

 0.01 000. 711.  ة اإلدارية إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تخفض النفقات المالي 4

 0.01 000. 589.  إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تحقق مرونة أكبر في العمل   5

6 
يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية إلكترونياً إلى سرعة الحـصول          

  على الموارد البشرية الكفؤة 
.766 .000 0.01  

7 
خطاء البـشرية فـي إدارة      إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تجنب األ     

 000. 621.  الموارد البشرية
  

0.01  
  

8 
يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية إلكترونياً إلى توفير إمكانية العمل 

  عن بعد من خالل اإلنترنت

 

.728 .000 
 

0.01 

 0.05 046. 361.  إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تسهل التفاعل بين إدارات الجامعة  9

يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية إلكترونياً إلى سرعة الحـصول            10
  على المعلومات الخاصة بالموظفين  

  
.590  .000 

  
0.01  

يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية إلكترونياً إلى دقـة المعلومـات             11
  الخاصة بالموظفين  

  
.562 
 

.001 0.01 

 0.01 000. 735.  ياً في عملية اتخاذ القرارات تساعد إدارة الموارد البشرية إلكترون  12

 0.01 000. 737.  لكترونية في زيادة كفاءة الموظفإيساهم توفر إدارة موارد بشرية   13

لكترونية في زيادة كفاءة العمليـات      إيساهم توفر إدارة موارد بشرية        14
  اإلدارية في الجامعة

.701 .000 0.01 

 اإللكترونية التكامـل بـين القطاعـات        تعزز إدارة الموارد البشرية     15
  الوظيفية المختلفة

  
.737 .000 

  
0.01 

يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية اإللكترونية إلى تحسين الخدمات           16
  المقدمة للموظفين

.784 .000 0.01 

تحقق إدارة الموارد البشرية إلكترونياً مشاركة الموظف فـي تنفيـذ              17
  لبشرية أنشطة إدارة الموارد ا

.691 .000 0.01 

  
أن معامالت االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات المجـال األول               ) 22.5(يوضح الجدول   

 داللـة    عنـد مـستوى    ) 7840. - 0.361 (والدرجة الكلية لفقراته تنحصر بين القيمتـين        
  .  أن فقرات المجال األول صادقة لما وضعت لقياسه، وهذا يدل على) 0.05(
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  الداخلي للمجال الثانيصدق االتساق -2

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجـة           ) 23.5(يوضح الجدول   
   .الكلية لفقراته

  )23.5(جدول 
دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني 

  قراتهوالدرجة الكلية لف) اإلدارة اإللكترونية

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

مستوى 
  الداللة

 0.05 048. 357.  ستراتيجية الجامعةاالتحول إلى اإلدارة اإللكترونية يتناسب مع  1

 0.01 000. 851.  يوجد قرارات رسمية تخص التحول إلى اإلدارة اإللكترونية 2

 0.01 006. 759.   اإللكترونيةال توجد معارضة تنظيمية للتحول إلى اإلدارة 3

4 
تروج الجامعة من خالل ثقافتها التنظيمية ألهمية التحول إلـى اإلدارة           

  اإللكترونية
.779 .000 0.01 

 0.01 001. 571.  تسعى الجامعة إلى الحصول على اعتماد قانوني للتوقيع اإللكتروني  5

  0.01 005.  496.  توفر الجامعة بريد إلكتروني خاص لكل موظف 6

7 
يستعمل البريد اإللكتروني كقناة اتصال مفتوحة باتجاهين بـين كافـة           

  موظفي الجامعة
.523 .003 0.01 

 0.01 004.  506.  المراسالت اإللكترونية الداخلية معتمدة رسمياً في الجامعة 8

يوجد لدى الجامعة تحليل مستمر لنقاط القوة والـضعف فـي مجـال               9
  تصاالتتكنولوجيا المعلومات واال

.878 .000 0.01 

تدعم الجامعة مركز تكنولوجيا المعلومات بالكفاءات البشرية لتحقيـق           10
  التحول إلى اإلدارة اإللكترونية

.790  .000 0.01 

توفر الجامعة الدعم المالي المطلوب لتحقيـق التحـول إلـى اإلدارة              11
  اإللكترونية

.865  .000 0.01 

 0.01 000.  900.  زمة لتشغيل أنظمة اإلدارة اإللكترونيةتوفر الجامعة التجهيزات الال  12

تشارك اإلدارات المختلفة في وضع الخطط اإلستراتيجية التي تخـص            13
  التحول إلى اإلدارة اإللكترونية

  
.930  .000 

  
0.01 

14  
يتم تعديل الهيكلية اإلدارية بما يتناسـب مـع التحـول إلـى اإلدارة              

  اإللكترونية 

 

.826  
  

.000 
 

0.01 

يتم إعادة هندسة العمليات اإلدارية بما يتالءم مع التحول إلـى اإلدارة              15
  اإللكترونية 

.671  .000 0.01 

 0.01 000.  910.  يتم تدريب الموظف على األنظمة اإلدارية المحولة إلكترونياً  16

 0.01 000.  803.  إستراتيجية الجمع ما بين األعمال التقليدية واإللكترونية تستخدم   17

 التغيرات المتـسارعة فـي       مع  بفعالية ة تتعامل يطوير قيادة إدار  يتم ت   18
   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوسائل

.575 .001 0.01 

 0.01 000. 760.  توفر الجامعة وسائل االتصال المختلفة مع كافة المستويات اإلدارية   19



 166 
 

رة مـن فقـرات المجـال الثـاني          أن معامالت االرتباط بين كل فق     ) 23.5(يوضح الجدول   
      داللـة  عنـد مـستوى   ) 9300. -  0.357(والدرجة الكلية لفقراته تنحصر بين القيمتـين  

  .  أن فقرات المجال الثاني صادقة لما وضعت لقياسه، وهذا يدل على) 0.05(
  صدق االتساق الداخلي للمجال الثالث -3

  )24.5(جدول 
 مركز توفر بنية تحتية لدى (قرات المجال الثالث معامالت االرتباط بين كل فقرة من ف

  والدرجة الكلية لفقراته) تكنولوجيا المعلومات

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

مستوى 
  الداللة

1 
ستراتيجية واضحة لتحويـل أنظمـة الجامعـة    ايتوفر لدي المركز رؤية    

  اإلدارية  إلى أنظمة إدارة إلكترونية
.615 .000 0.01 

 0.01 000. 707.   المركز قرارات إدارية تتعلق بتطبيق اإلدارة اإللكترونيةيوجد لدى 2

  010. 000. 787.  يوجد دراسات علمية لمتطلبات اإلدارة اإللكترونية  3

4 
يوجد مشروع قيد التنفيذ لتحويل أنظمة الجامعة اإلدارية  إلى أنظمة إدارة      

  إلكترونية
.655 .000 0.01 

 0.01 000. 803.  هم المركز بنشر الثقافة اإللكترونية بين موظفي الجامعةيسا 5

6 
الكفاءات البشرية المتوفرة قادرة على انجاز مشروع التحول إلى اإلدارة          

  اإللكترونية
.542 .002 0.01  

  050. 020. 417.  يتوفر أنظمة معلومات إدارية لكافة األنظمة اإلدارية في الجامعة  7

8 
علومات اإلدارية المتوفرة تعتبـر كافيـة لبنـاء نظـام اإلدارة          أنظمة الم 

  اإللكترونية  
.656 .000 0.01 

 لتطبيق مشروع اإلدارة    يا تعتبر كافية عمل   أجهزة الحاسوب المتوفرة حاليا     9
  اإللكترونية

.576  .001 0.01 

 لتطبيق مـشروع اإلدارة     أجهزة الخادم المتوفرة حاليا تعتبر كافية عمليا        10
  لكترونيةاإل

.740  .000 0.01  

الشبكة الداخلية المتوفرة حالياً تعتبر كافية عملياً لتطبيق مـشروع اإلدارة        11
  اإللكترونية

  
.842 
 

.000 0.01 

 لتطبيق مـشروع اإلدارة  اتصال اإلنترنت المتوفر حاليا يعتبر كافيا عمليا      12
  اإللكترونية

.633 .000 0.01 

 0.05 015. 431.  لبيانات  تتوفر الحماية الالزمة ل  13

 0.01 000.  678.  تتوفر التجهيزات الالزمة لمواجهة الكوارث واألزمات الطارئة  14

 0.01 000. 664.  يتوفر الدعم الفني المستمر للمستخدمين   15

يتعاون المركز مع مؤسسات القطاع الخاص لتنفيـذ بعـض المكونـات              16
  البرمجية ألنظمة اإلدارة اإللكترونية

.382 .034 0.05 

التعاون والتنسيق يتم باستمرار بين موظفي المركز ومـوظفي الـدوائر             17
  األخرى بغرض الوصول إلى نظام إدارة إلكترونية بجودة عالية

.466 .008 0.01 
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أن معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المجـال الثالـث              ) 24.5(يوضح الجدول   
        داللـة  عنـد مـستوى    ) 0.842 - 0.382 (ين القيمتـين    والدرجة الكلية لفقراته تنحصر ب    

  .  أن فقرات المجال الثالث صادقة لما وضعت لقياسه، وهذا يدل على) 0.05(
 صدق االتساق الداخلي للمجال الرابع   -4

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجـة           ) 25.5(يوضح الجدول   
  .الكلية لفقراته 

  )25.5(ل جدو
نظام الجامعة في إدارة الموارد  ( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع

  والدرجة الكلية لفقراته) البشرية 

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

مستوى 
  الداللة

1 
تستخدم وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تخطيط الموارد 

  البشرية
  

.659 .000 
  

0.01 

 0.01 001. 562.  يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة من خالل بوابة الجامعة  2

 0.01 000. 609.  تقدم طلبات التوظيف إلكترونياً 3

 0.01 000. 777.  تستخدم المقابالت اإللكترونية في عملية التوظيف  4

 0.01 000. 769.  تستخدم االختبارات اإللكترونية في عملية التوظيف 5

 0.01 010. 458.  تسجيل الحضور واالنصراف يتم إلكترونياً   6

 0.01 000. 794.  نظام الحضور واالنصراف مرتبط إلكترونياً بنظام األجور 7

 0.01 000. 801.  يتم تقييم أداء الموظفين من قبل المشرف إلكترونياً 8

 0.05 040. 372.  لكترونياًإتتم التغذية الراجعة للموظف   9

 0.01 000. 903.   يتم تخطيط المسار الوظيفي إلكترونياً  10

 0.01 000. 842.   يتم تحديد االحتياجات التدريبية إلكترونياً  11

 0.01 000. 672.  يتم تدريب الموظفين باستخدام وسائل التدريب اإللكترونية المختلفة  12

 0.01 000. 801.     تتم اإلحالة للمعاش إلكترونياً  13

 0.01 000. 796.     يتم إنهاء الخدمة إلكترونياً  14

إدارة خدمات موظفي الجامعة تتم بطريقة إلكترونية من خالل بوابـة             15
  خدمات الموظفين 

  
.616 .000 

  
0.01 

 0.05 022. 411.  بوابة خدمات الموظفين  سهلة االستخدام  16

بشئون الموظفين من يتم تزويد الموظفين بالنماذج اإللكترونية الخاصة       17
  خالل بوابة خدمات الموظفين

  
.798 .000 

 

0.01 

 0.01 000. 745.  نظام خدمات الموظفين مرتبط بنظام األجور   18

  
أن معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المجـال الرابـع               ) 25.5(يوضح الجدول   

 داللـة    عنـد مـستوى     )9030. - 0.372 (والدرجة الكلية لفقراته تنحصر بين القيمتـين        
  .  أن فقرات المجال الرابع صادقة لما وضعت لقياسهى، وهذا يدل عل) 0.05(
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 صدق االتساق الداخلي للمجال الخامس  -5

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجة          ) 26.5(يوضح الجدول   
  .الكلية لفقراته 

  )26.5(جدول 
نظام الجامعة في تقديم الخدمات  (ة من فقرات المجال الخامس معامالت االرتباط بين كل فقر

  والدرجة الكلية لفقراته) التعليمية اإللكترونية

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

مستوى 
  الداللة

1 
ستراتيجية واضحة في مجال تقديم الخدمات التعليمية اتتبني الجامعة 

  اإللكترونية 

  
.891 .000 

 
0.01  

 0.01 000. 896.  تستغل التكنولوجيا بالشكل األمثل بما يخدم مجال التعليم اإللكتروني  2

 0.01 001. 583.  وضوح مفهوم التعليم اإللكتروني لدي الموظف 3

4 
يتم االستفادة من الخدمات التعليمية اإللكترونية في مجال التعلم عن       

  بعد للموظف 

  
.614 
 

.000  
  

0.01 

 0.01 000. 612.   أنظمة التعلم عن بعد في مجال عملكتستخدم كموظف 5

  0.01 000. 885.  توفر الجامعة للموظف الوصول إلى قواعد المعلومات اإللكترونية  6
 0.01 000. 799.  توفر الجامعة للموظف الوصول إلى المجالت العلمية  7

 0.01 001.  .579  توفر الجامعة للموظف خدمات المراسالت اإللكترونية  8

لكترونية للموظفين منـشورة علـى موقـع        إتتوفر برامج تدريبية      9
  الجامعة

  
.869 .000 

  
0.01 

 0.01 000. 943.  لكترونية للموظفين منشورة على موقع الجامعةإتتوفر مواد تعليمية   10

 0.01 000. 760.  تنظم الجامعة دورات تدريبية عن بعد للموظفين  11

 0.01 000. 802.  لمرئية التفاعلية عبر الويب لدي الجامعة تتوفر خدمة المؤتمرات ا  12

تستخدم المؤتمرات المرئية التفاعلية عبر الويب ألغراض تـدريب       13
  الموظفين عن بعد

 

.746 .000 
  

0.01 

 0.01 000. 603.  تتوفر خدمة المؤتمرات المرئية لدي الجامعة  14

 0.01 000. 758.  ظفين عن بعدتستخدم المؤتمرات المرئية ألغراض تدريب المو  15

 0.01 000. 738.  تتوفر خدمة بث الفيديو عبر اإلنترنت  16

 0.01 000. 602.  يستخدم الفيديو عبر اإلنترنت ألغراض تدريب الموظفين عن بعد   17

  
أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال الخـامس              ) 26.5(يوضح الجدول   

  عنـد مـستوى داللـة     ) 0 943.-  0.579(ه تنحصر بين القيمتـين  والدرجة الكلية لفقرات
  .  أن فقرات المجال الخامس صادقة لما وضعت لقياسه ، وهذا يدل على)0.01(
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   الصدق البنائي لالستبانة2.7.5
  

أن معامالت االرتباط بين كل مجال مـن مجـاالت االسـتبانة            ) 27.5(يوضح الجدول   
ستوى عند م ) 0 844.-  0.477(لدراسة تنحصر بين القيمتين لستبانة والدرجة الكلية لفقرات اال

  .  أن جميع مجاالت الدراسة صادقة لما وضعت لقياسه، وهذا يدل على) 0.01(داللة 
  )27.5(جدول 

  معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات الدراسة 

 المجال مسلسل
معامل 
 االرتباط

ستوى م
  المعنوية

مستوى 
  الداللة

1 
 رد البـشرية إلكترونيـاً لـدى      وضوح أهمية إدارة الموا   
  المستويات اإلدارية المختلفة

  

.477 
  

.007 
 

0.01 

 0.01 000. 659.  دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترونية 2

 0.01 000. 705.  توفر بنية تحتية لدي مركز تكنولوجيا المعلومات  3

 0.01 000. 844.  نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية 4

 0.01 000. 837.  نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية 5

  
   ثبات االستبانة  3.7.5

  
  طريقة التجزئة النصفية : أوالً

ة لكل مجال من    الفردية والزوجي الفقرات  معامالت االرتباط والثبات بين     ) 28.5(يوضح الجدول   
  .  االرتباط والثبات بين كل الفقرات الفردية والزوجيةتمعامالومجاالت الدراسة ، 

  )28.5(جدول 
  معامالت االرتباط والثبات باستخدام التجزئة النصفية 

 المجال مسلسل
معامل 
 االرتباط

معامل 
  الثبات

  نوع
  المعامل

1 
 ىة المـوارد البـشرية إلكترونيـاً لـد    وضوح أهمية إدار 

  المستويات اإلدارية المختلفة
  

.892 
  

.942 
  

 جتمان

 جتمان 977. 956.  دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترونية 2

  جتمان 875. 782.  توفر بنية تحتية لدي مركز تكنولوجيا المعلومات  3
 براون-سبيرمان 966. 935.  نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية 4

 جتمان 945. 931.  م الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونيةنظا 5

    جميع الفقرات

.971 
  

 براون-سبيرمان 985.
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، وبلغ معامل  ) 0.977 -  0.875(أن معامالت الثبات تنحصر بين ) 28.5(يتضح من الجدول 
  . ل ثبات كبير تمتع فقرات االستبانة بمعاممما يدل على ) 0.985 (الثبات لجميع الفقرات 

 "بـراون -سبيرمان" فردية ، ومعامل     هافقراتعدد   في المجاالت التي     "جتمان"وقد استخدم معامل    
  . زوجية هافقراتعدد في المجاالت التي 

  
  قياس الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ: ثانياً

  
  )29.5 (جدول

  معامالت االرتباط والثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ
  معامل الثبات عدد الفقرات المجال مسلسل

1 
 المـستويات   الموارد البشرية إلكترونيـاً لـدى     وضوح أهمية إدارة    

 901. 17  اإلدارية المختلفة

 949. 19  دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترونية 2

 895.  17  توفر بنية تحتية لدي مركز تكنولوجيا المعلومات  3

 914. 18  في إدارة الموارد البشريةنظام الجامعة  4

 941. 17  نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية 5

 960. 88  جميع الفقرات

  
، وبلغ معامل  ) 0.949 -  0.895(أن معامالت الثبات تنحصر بين ) 29.5(يتضح من الجدول 

  . الستبانة بمعامل ثبات كبيرمما يدل علي تمتع فقرات ا ) 0.960 (الثبات لجميع الفقرات 
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   المعالجات اإلحصائية المستخدمة8.5
  

،     إحـصائيا معالجة البيانـات    لتم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية        
) Package For Social Sciences Statistical (  ويرمز له باالختصار) SPSS (  ، وذلك

  : ةالجة األساليب اإلحصائية التاليحيث تضمنت المعى تساؤالت الدراسة  علحتى يجيب الباحث
لوصف خصائص أفراد مجتمـع الدراســة للمتغيـرات         : النسب المئوية والتكرارات   -1

 . الوظيفية، وتحديد استجابات أفراده نحو محاور الدراسة

حور مـن   ، ومعامل ثبات كل م     لحساب معامالت ثبات االستبانة   :  اختبار ألفا كرونباخ   -2
  . محاور الدراسة

 . )الصدق البنائي ( لقياس صدق الفقرات : معامل ارتباط بيرسون -3

لمعرفة نوع البيانـات هـل    ): Sample K-S -1(  سمرنوف –اختبار كولومجروف  -4
 . تتبع التوزيع الطبيعي أم ال

 . لتحليل فقرات االستبانة وفرضيات الدراسة : One sample t test اختبـار  -5

 لفحص الداللة اإلحصائية للفروق التـي  :Independent Samples T- Testاختبار  -6
 . فقط ، وللمقارنة بين فئات الدراسة والتي تشمل فئتين ترجع إلى المتغيرات الشخصية

لفحص الداللة اإلحصائية للفروق التـي ترجـع إلـى    : One Way ANOVAاختبار  -7
 . والتي تشمل أكثر من فئتين، وللمقارنة بين فئات الدراسة  المتغيرات الشخصية

للبيانـات  لتحديد الفئة التي يميل إليها التباين واالختالف        ): Scheffe(اختبـار شيفيـه    -8
 .المتجانسة 

لتحديد الفئة التي يميل إليهـا التبـاين واالخـتالف          ): Bonferroni(بنفروني  اختبـار   -9
 . للبيانات المتجانسة

د الفئة التي يميل إليها التباين واالخـتالف  لتحدي): Tamhane's T2( تامهاني اختبـار -10
 . للبيانات الغير متجانسة
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  نتائج الدراسة وتفسيرها: الفصل السادس 
  

   اختبار التوزيع الطبيعي1.6
   تحليل فقرات الدراسة2.6
   تحليل فرضيات الدراسة3.6
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   اختبار التوزيع الطبيعي1.6
  

 أكبـر مـن        Sig دة القرار أن البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة         تكون قاع   
،  Kolmogorov-Smirnov نستخدم اختبار    )50(، وفي حال كان عدد الحاالت أكبر من         % 5

  )156،ص2005خير،.(لفحص النتائج و بالتالي نستخدم االختبارات المعلمية 
، مما  % 5 الداللة كلها أكبر من      يث أن قيم مستوى   ، ح  نتائج ذلك االختبار  ) 1.6(يوضح الجدول   

  . يعني أن البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي
  )1.6(جدول 

  اختبار التوزيع الطبيعي

 عدد الفقرات المجال مسلسل
  

 Zقيمة 
قيمة مستوى 

  الداللة

1 
 ة الموارد البشرية إلكترونيـاً لـدى      وضوح أهمية إدار  

  المستويات اإلدارية المختلفة
17 1.073 .199 

 109. 1.207 19  دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترونية 2

 294. 978.  17  توفر بنية تحتية لدي مركز تكنولوجيا المعلومات  3

 099. 1.225 18  نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية 4

  054. 1.344 17  نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية 5
 080. 1.269 88  جميع الفقرات

  
   تحليل فقرات الدراسة 2.6

  
، حيـث تكـون    للعينة الواحدة لتحليل فقرات االستبانةt    قام الباحث باستخدام اختبار   

والـوزن  )  0.05( أقل مـن    الداللة  الفقرة ايجابية ويوافق أفراد المجتمع عليها إذا كان مستوى          
، وتكون الفقرة سلبية وال يوافق أفـراد المجتمـع عليهـا إذا كـان               ) % 60  (النسبي أكبر من  

، وتكون آراء المجتمع في     )  % 60  (والوزن النسبي أقل من   )  0.05(  أقل من    داللةمستوى ال 
  . ) 0.05  ( لها أكبر منداللةالفقرة محايدة إذا كان مستوى ال

  
     تحليل فقرات المجال األول 1.2.6

  
 المـستويات   ة الموارد البشرية إلكترونيـاً لـدى      ل وضوح أهمية إدار   يناقش المجال األو    

  .t  نتائج استخدام اختبار) 2.6(فقرة ، ويوضح الجدول )  17  (اإلدارية المختلفة ، ويتكون من
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  )2.6(جدول   
 المستويات ة الموارد البشرية إلكترونياً لدىوضوح أهمية إدار (تحليل فقرات المجال األول 

  ) لمختلفة اإلدارية ا

 الفقرة مسلسل
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

مستوى  tقيمة 
  الداللة

 81.63 8.16  مفهوم إدارة الموارد البشرية إلكترونياً واضح لديك 1
 

14.575 0.00 

  0.00 20.604 86.59 8.66  إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تحقق ميزة تنافسية للجامعة 2

3 
رية إلكترونياً تخفض عدد المراجعين إلدارة إدارة الموارد البش
 26.557 86.05 8.60  الموارد البشرية  

 
0.00 
 

4 
إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تخفض النفقات المالية 

  اإلدارية 
8.75 87.52 29.669 0.00 

 0.00 16.990 83.02 8.30  إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تحقق مرونة أكبر في العمل   5

6 
يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية إلكترونياً إلى سـرعة          

  الحصول على الموارد البشرية الكفؤة 
8.06 80.62 18.134  0.00  

7 
إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تجنب األخطاء البشرية فـي         

  16.004 77.83 7.78  إدارة الموارد البشرية
  

0.00  
  

8 
 البشرية إلكترونياً إلـى تـوفير       يؤدي استخدام إدارة الموارد   

  إمكانية العمل عن بعد من خالل اإلنترنت
8.36 83.64 15.155 0.00 

إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تسهل التفاعل بـين إدارات           9
  الجامعة

8.33 83.33 16.692 0.00 

يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية إلكترونياً إلى سـرعة            10
  لومات الخاصة بالموظفين  الحصول على المع

9.01 90.08 31.878  0.00 

يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية إلكترونيـاً إلـى دقـة             11
  المعلومات الخاصة بالموظفين  

8.47 84.73   
22.349 

 
0.00 

تساعد إدارة الموارد البشرية إلكترونياً فـي عمليـة اتخـاذ             12
  القرارات 

8.12 81.24 18.401 0.00 

لكترونية في زيـادة كفـاءة   إساهم توفر إدارة موارد بشرية      ي  13
  الموظف

7.94 79.38 15.283 0.00 

لكترونية في زيـادة كفـاءة   إيساهم توفر إدارة موارد بشرية        14
  العمليات اإلدارية في الجامعة

8.57 85.66 23.102 0.00 

 تعزز إدارة الموارد البشرية اإللكترونية التكامل بين القطاعات  15
  الوظيفية المختلفة

8.45 84.50 22.152  0.00 

يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية اإللكترونية إلى تحسين          16
  الخدمات المقدمة للموظفين

8.69 86.90 25.375  0.00 

تحقق إدارة الموارد البشرية إلكترونياً مشاركة الموظف فـي        17
  تنفيذ أنشطة إدارة الموارد البشرية 

7.87 78.68 15.100 0.00 
  

  0.00 32.168 83.61  8.36  جميع الفقرات
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االستجابة من قبل المبحوثين لفقرات المجال األول ، حيث تتلخص تلـك            )  2.6(يوضح الجدول   
  :النتائج فيما يلي 

 الداللـة   ، ومـستوى  )  1.98 ( الجدولية   t أكبر من قيمة     tنتائج كل فقرة ايجابية وقيمة       -1
  . لكل فقرة)  0.000( مستوى الداللة  حيث بلغ  )0.05(أقل من 

          الجدوليـة   tوهـي أكبـر مـن قيمـة          ) t ) 32.168نتائج كل الفقرات ايجابية وقيمة       -2
)  0.000  ( حيث بلغ مـستوى الداللـة      ) 0.05  ( الداللة أقل من   ، ومستوى  ) 1.98 (

 . لكل الفقرات

 . )6(الحسابي أكبر من ، والمتوسط )% 60  (بلغ الوزن النسبي لكل فقرة أكبر من -3

 . ) 8.36 (المتوسط الحسابي  و) % 83.61  (الوزن النسبي لكل الفقرات بلغ -4

  :تفسير النتائج وربطها مع الدراسات السابقة 
يوجد موافقة من عينة الدراسة على وضوح أهمية إدارة المـوارد البـشرية إلكترونيـاً                -1

، حيـث بلـغ  الـوزن        )  0.05  (ةويعتبر المجال األول دال إحصائيا عند مستوى دالل       
 ) . 8.36 (والمتوسط الحسابي )   %83.61( النسبي لكل الفقرات 

الفقرات كلها كانت ايجابية ، وهذا يعني موافقة أفراد العينة عليها بدرجة كبيرة ، حيـث                 -2
 . )6(أن كل النتائج مقبولة إحصائيا وفوق المتوسط الحسابي 

ز عملية التحول نحو إدارة المـوارد البـشرية       في تعزي  e-HRM يساعد وضوح أهمية     -3
 الدور  في التركيز على  ) 2005،هارون(وهذا يتوافق مع دراسة       ، e-HRMاإللكترونية  

المتميز للجامعات ومراكز البحث العلمي في تفعيل وإدارة الموارد البـشرية فـي ظـل               
 ةعات الفلـسطيني  ، ويعلل الباحث ذلك بكون الجام     التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة     

تسعى دائما إلى تطوير أنظمتها اإلدارية بما يتالءم مع التغيرات المتسارعة فـي البيئـة               
الخارجية ، وهذا نابع من حرص إدارات الجامعات الفلسطينية على تقديم أفضل وأجـود       

  . الخدمات للطلبة والموظفين 
الداعية إلـى ضـرورة     ) 2006شعبان،(توافقت نتائج المجال األول للدراسة مع دراسة         -4

التمكن من تقنيات العصر لجميع المستويات اإلدارية في المنظمات من أجل زيادة مقدرة             
الموارد البشرية من خالل االستفادة من تقنيات اإلنترنت واالتصاالت في تنفيذ البـرامج             

  ، ويعلل الباحث ذلك بالتوجهـات االسـتراتيجية إلدارات      التدريبية وغير ذلك من المهام    
 .الجامعات نحو التحول لإلدارة اإللكترونية لما لها من أهمية كبيرة 

التـي بينـت أن     ) Strohmeier,2007(توافقت نتائج المجال األول للدراسة مع دراسة         -5
المعرفة بهذا الموضوع متوفرة بشكل كافي إلدراكه كإبداع وابتكار وتجديد فـي مجـال           

، ويعلل الباحث ذلـك      يئة الداخلية والخارجية  إدارة الموارد البشرية لمواجهة تغيرات الب     
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بإدراك إدارات الجامعات على أهمية وضرورة توظيف التكنولوجيا بما يحقق االستغالل           
 .األمثل ألدواتها في كافة المجاالت التعليمية واألكاديمية واإلدارية 

        التـي بينـت أن التوجـه نحـو        ) Ruel&others,2004(تعارض النتائج مع دراسـة       -6
e-HRM      ويعلل الباحـث   مرتبط بشكل وثيق بعمليات المنظمة وتوجهاتها نحو العولمة ،

ذلك بأن التوجه نحو اإلدارة اإللكترونية بشكل عام وإدارة الموارد البشرية اإللكترونيـة             
بل أصـبح   بشكل خاص لم يعد مقتصرا على عمليات المنظمة وتوجهاتها نحو العولمة ،             

 . من مزايا وفوائد هامة ة تحققه تلك األنظم أو عالمية لمارة لكل منظمة محليةضرو
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     تحليل فقرات المجال الثاني 2.2.6
  )3.6(جدول 

  )  دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترونية (تحليل فقرات المجال الثاني 
 الفقرة مسلسل

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

مستوى  tقيمة 
  المعنوية

 0.000 21.154 85.19 8.52  ستراتيجية الجامعةاالتحول إلى اإلدارة اإللكترونية يتناسب مع  1

 0.000 7.201 73.49 7.35  يوجد قرارات رسمية تخص التحول إلى اإلدارة اإللكترونية 2

 0.000 14.467 79.69 7.97  ال توجد معارضة تنظيمية للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية 3

4 
تروج الجامعة من خالل ثقافتها التنظيمية ألهمية التحول إلـى          

  اإلدارة اإللكترونية
7.73 77.29 8.770 0.000 

5 
تسعى الجامعة إلى الحصول علـى اعتمـاد قـانوني للتوقيـع            

  اإللكتروني 
5.91 59.15 -0.469 0.640 

 0.000 8.614 74.34 7.43  توفر الجامعة بريد إلكتروني خاص لكل موظف 6

7 
يستعمل البريد اإللكتروني كقناة اتصال مفتوحة باتجاهين بـين         

  كافة موظفي الجامعة
7.60 76.05 9.647 0.000 

 0.024 2.282- 55.66 5.57   في الجامعةلكترونية الداخلية معتمدة رسمياالمراسالت اإل 8

يوجد لدى الجامعة تحليل مستمر لنقاط القوة والضعف في مجال          9
  لوجيا المعلومات واالتصاالتتكنو

7.06 70.62 5.999 0.000 

تدعم الجامعة مركز تكنولوجيا المعلومات بالكفاءات البـشرية           10
  لتحقيق التحول إلى اإلدارة اإللكترونية

6.57 65.66 2.884 0.005 

توفر الجامعة الدعم المالي المطلوب لتحقيق التحول إلى اإلدارة           11
  اإللكترونية

5.54 55.43 -2.323 0.022 

توفر الجامعة التجهيـزات الالزمـة لتـشغيل أنظمـة اإلدارة             12
  اإللكترونية

7.05 70.47 6.016 0.000 

تشارك اإلدارات المختلفة في وضع الخطط اإلستراتيجية التـي           13
  تخص التحول إلى اإلدارة اإللكترونية

6.61 66.12 3.159 0.002 

ما يتناسب مع التحول إلـى اإلدارة       يتم تعديل الهيكلية اإلدارية ب      14
  اإللكترونية 

6.22 62.17 1.348 0.180 

يتم إعادة هندسة العمليات اإلدارية بما يتالءم مع التحـول إلـى      15
  اإلدارة اإللكترونية 

6.93 69.30 5.398 0.000 

 0.000 4.743 69.15 6.91  يتم تدريب الموظف على األنظمة اإلدارية المحولة إلكترونياً  16

 0.000 7.011 71.71 7.17  إستراتيجية الجمع ما بين األعمال التقليدية واإللكترونية تستخدم   17

 التغيرات المتـسارعة     مع  بفعالية ة تتعامل يطوير قيادة إدار  يتم ت   18
   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي وسائل

7.22 72.25 8.383 0.000 

لفة مع كافـة المـستويات      توفر الجامعة وسائل االتصال المخت      19
  اإلدارية 

8.33 83.26 20.508 0.000 
  

 0.000 9.589 70.37 7.04  جميع الفقرات
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 ويتكـون   يناقش المجال الثاني دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترونية ،           
  :لي ، حيث نلخصها فيما يt  نتائج استخدام اختبار) 3.6(ويوضح الجدول ،  فقرة ) 19( من 

 tايجابية وقيمـة    )  1،2،3،4،6،7،9،10،12،13،15،16،17،18،19(  نتائج الفقرات    -1
  .) 0.05  ( الداللة أقل من، ومستوى ) 1.98 ( الجدولية tأكبر من قيمة 

أكبر )  1،2،3،4،6،7،9،10،12،13،15،16،17،18،19( بلغ الوزن النسبي للفقرات      -2
 . )6(، والمتوسط الحسابي أكبر من ) % 60 (من

)  1.98-(  الجدوليـة    t أصغر من    t حيث أن قيمة     سلبية)  8،11 (نتائج الفقرتين   كانت   -3
 ) % 60 (، بينما بلغ الوزن النسبي لهما أقـل مـن            ) 0.05 (ومستوى الداللة أقل من     

 . )6(والمتوسط الحسابي أقل من 

           مـن    الداللـة لهمـا أكبـر      ىيـث أن مـستو     محايدة ح  ) 5،14( نتائج الفقرتين   كانت   -4
) 0.05  (. 

عند مـستوى    ) 1.98 ( الجدولية   tوهي أكبر من قيمة      ) 9.589(  لكل الفقرات    t  قيمة -5
 .وهي ايجابية )  0.000( داللة 

  .)  7.04  (والمتوسط الحسابي  ) %70.37  (الوزن النسبي لكل الفقرات بلغ -6
  :تفسير النتائج وربطها مع الدراسات السابقة 

من عينة الدراسة على دعم إدارة الجامعـة نحـو التحـول إلـى اإلدارة               يوجد موافقة    -1
حيث بلـغ   ) 0.05 (اإللكترونية ، ويعتبر المجال الثاني دال إحصائيا عند مستوى داللة         

 .)  7.04  (والمتوسط الحسابي  ) %70.37 (الوزن النسبي لكل الفقرات 

ة اإللكترونية في التحـول إلـى       التحول إلى اإلدار  نحو  يساعد توفر دعم إدارة الجامعة       -2
  .e-HRMأنظمة  

كلها كانـت ايجابيـة ،      )  1،2،3،4،6،7،9،10،12،13،15،16،17،18،19( الفقرات   -3
وهذا يعني موافقة أفراد العينة عليها بدرجة كبيـرة ، حيـث أن كـل النتـائج مقبولـة           

 . )6(إحصائيا وفوق المتوسط الحسابي 

، التي ركز فيها على ضرورة      ) 2005،هارون(يات  ج المجال األول مع توص    تتوافق نتائ  -4
، ويعلل الباحث ذلـك بكـون       الدخول بقوة إلى عصر المعلومات والمنافسة التكنولوجية        

 تسعى دائما إلى تطوير أنظمتها اإلدارية بما يتالءم مع التغيـرات            ةالجامعات الفلسطيني 
 .المتسارعة في البيئة الخارجية والداخلية 

التي توصلت إلـى    ) Baloh&Trkman,2006( مع دراسة    )15،17،18 (فقراتالتتفق   -5
ويعلل الباحث ذلـك إلـى      ،    تغيير بيئة العمل ونمط القيادة      يؤدي إلى  ICTأن استخدام   

دخول الحاسوب في كل مجاالت العمل واالعتماد بشكل كامل على أنظمـة المعلومـات           
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ءات العمل اليدويـة وكـذلك      اإلدارية وقواعد البيانات ، مما أدى إلى تغيير نمط وإجرا         
 .تغيير فكر ونوع القيادات نتيجة حتمية تغيرها بما يالئم هذا التحول 

من حيث ضـرورة اسـتخدام      ) Stone&others,2006(مع دراسة   ) 17(تتفق الفقرة    -6
 ، ويعلـل    والتصميم الجيد والمناسب للنظـام     مزيج من األنظمة التقليدية واإللكترونية ،     

ة التحول بشكل كامل إلى اإلدارة اإللكترونية هي عملية تحتاج إلى           الباحث ذلك بأن عملي   
تغيير في بيئة العمل وإجراءاته ، وبالتالي تحتاج إلى جهد وخبرة كافيـة حيـث الحـظ        

 اليدوية بالرغم من وجود أنظمـة إلكترونيـة         ةالباحث احتفاظ الجامعات ببعض األنظم    
 .وخاصة في خدمات الموظفين 

عدم اكتمال األنظمة بشكل كامل ، أو لوجود مشاكل فـي بعـض             وقد يكون سبب ذلك     
 .مكوناتها تحتم ضرورة تواجد نظام تقليدي 

والتي توصلت إلـى أن تقنيـة        ، )2007المصري،(الفقرة الثامنة مع نتائج دراسة      تتفق   -7
  التوقيع اإللكتروني ال تستخدم في مراكز تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلـسطينية    

ها إلى استصدار قانون تشريعي الستخدامه ، وبالتالي عدم اعتمـاد المراسـالت             لحاجت
، ويعلل الباحث ذلك إلى أن عملية استصدار تـشريع قـانوني فـي ظـل                اإللكترونية  

 السياسية السائدة حاليا يعتبر أمـرا مـستحيال ، باإلضـافة إلـى أن التوقيـع         عاألوضا
معتمـد فـي كافـة مؤسـسات          ني كامـل    اإللكتروني يتطلب وجود نظام توقيع إلكترو     

 .، وهذا أمر غير متوفر حاليا الحكومة 

 ضعف التمويـل المـالي لتحقيـق التحـول إلـى اإلدارة        يستدل منها على  ) 11(الفقرة   -8
، فهذه مسألة يعاني منها كل القطاع الخاص والعام ، وذلك بسبب الحـصار               اإللكترونية

ـ         2006م   قطاع غزة منذ عا    اإلسرائيلي المفروض على    ى ، مما أثر بـشكل كبيـر عل
 .المشاريع التطويرية في الجامعات بشكل عام 

 اعتمـاد   ل منه أن الجامعة تسعى للحـصول علـى        كانت محايدة ، مما يستد    ) 5( الفقرة -9
 .قانوني للتوقيع اإللكتروني بصورة متوسطة وال تعتبرها أولوية لها 

 تعديل الهيكلية اإلدارية بما يتناسـب مـع   كانت محايدة ، مما يستدل منه أن      ) 14(الفقرة   -10
التحول إلى اإلدارة اإللكترونية يتم بصورة متوسـطة ، ويعلـل الباحـث ذلـك كـون                 
الجامعات تتبع هيكلية إدارية متشابه خاضعة لنظام معين ، مما ال يسمح بأي تغيير فـي                

 .الهيكلية بشكل واسع 
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     تحليل فقرات المجال الثالث 3.2.6
  

ويتكـون مـن       مجال الثالث توفر بنية تحتية لدي مركز تكنولوجيا المعلومات ،           يناقش ال 
  .t  نتائج استخدام اختبار) 4.6(ويوضح الجدول  فقرة ) 17( 

  )4.6(جدول 
  )   مركز تكنولوجيا المعلوماتتوفر بنية تحتية لدى (تحليل فقرات المجال الثالث 

 الفقرة مسلسل
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

مستوى  tقيمة 
  المعنوية

1 
ستراتيجية واضحة لتحويل أنظمة الجامعة ا المركز رؤية  يتوفر لدى 

  اإلدارية إلى أنظمة إدارة إلكترونية
7.94 79.35 6.092 0.000 

 0.000 4.684 77.74 7.77  يوجد لدي المركز قرارات إدارية تتعلق بتطبيق اإلدارة اإللكترونية 2

 0.012 2.675 70.00 7.00  تطلبات اإلدارة اإللكترونية يوجد دراسات علمية لم 3

4 
يوجد مشروع قيد التنفيذ لتحويل أنظمة الجامعة اإلدارية إلى أنظمة          

  إدارة إلكترونية
6.77 67.74 1.601 0.120 

 0.004 3.127 74.19 7.42  يساهم المركز بنشر الثقافة اإللكترونية بين موظفي الجامعة 5

6 
ة المتوفرة قادرة على انجاز مشروع التحول إلـى         الكفاءات البشري 

  اإلدارة اإللكترونية
7.32 73.23 4.433 0.000 

 0.167 1.417 63.87 6.39  يتوفر أنظمة معلومات إدارية لكافة األنظمة اإلدارية في الجامعة  7

8 
أنظمة المعلومات اإلدارية المتوفرة تعتبر كافية لبناء نظـام اإلدارة       

  اإللكترونية  
6.45 64.52 1.327 0.194 

 لتطبيق مـشروع  ب المتوفرة حاليا تعتبر كافية عمليا  أجهزة الحاسو   9
  اإلدارة اإللكترونية

7.58 75.81 6.714 0.000 

 لتطبيـق مـشروع     أجهزة الخادم المتوفرة حاليا تعتبر كافية عمليا        10
  اإلدارة اإللكترونية

7.61 76.13 7.304 0.000 

 لتطبيق مـشروع    لمتوفرة حاليا تعتبر كافية عمليا    الشبكة الداخلية ا    11
  اإلدارة اإللكترونية

8.23 82.26 12.110 0.000 

 لتطبيق مـشروع    اتصال اإلنترنت المتوفر حاليا يعتبر كاف عمليا        12
  اإلدارة اإللكترونية

8.42 84.19 12.041 0.000 

 0.000 15.469 82.90 8.29  تتوفر الحماية الالزمة للبيانات    13

 0.000 8.204 77.10 7.71  تتوفر التجهيزات الالزمة لمواجهة الكوارث واألزمات الطارئة  14

 0.000 9.287 82.26 8.23  يتوفر الدعم الفني المستمر للمستخدمين   15

يتعاون المركز مع مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ بعض المكونات           16
  البرمجية ألنظمة اإلدارة اإللكترونية

5.06 50.65 -2.189 0.037 

17  
التعاون والتنسيق يتم باستمرار بين مـوظفي المركـز ومـوظفي           
الدوائر األخرى بغرض الوصول إلى نظام إدارة إلكترونية بجـودة   

  عالية
7.55 75.48 5.358 0.000 

 0.000 8.042 73.97  7.4  جميع الفقرات
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كـز تكنولوجيـا   االستجابة من قبل المبحوثين العـاملين فـي مرا   ) 4.6(يوضح الجدول   
  :المعلومات لفقرات المجال الثالث ، حيث نوجز تلك النتائج فيما يلي 

 أكبر من   tايجابية وقيمة   )  1،2،3،5،6،9،10،11،12،13،14،15،17 (نتائج الفقرات    -1
  .) 0.05(  الداللة أقل من ، ومستوى ) 1.98 ( الجدولية tقيمة 

    أكبـر مـن   )  1،2،3،5،6،9،10،11،12،13،14،15،17 (بلغ الوزن النسبي للفقرات      -2
 . )6(، والمتوسط الحسابي أكبر من ) % 60 (

        الجدوليـة   tأصـغر مـن       )-2.189 ( tكانت سلبية حيث أن قيمة      ) 16( الفقرة   نتيجة -3
     ، بينما بلغ الوزن النسبي لها أقـل مـن         )  0.05( ومستوى الداللة أقل من     )  1.98-( 
 . )6( أقل من  والمتوسط الحسابي )60% (

  ) .0.05 ( أكبر منكانت محايدة  حيث أن مستوى الداللة )  4،7،8 (نتائج الفقرات  -4

 .وهي ايجابية )  0.000( داللة  عند مستوى ) 8.042(  لكل الفقرات  t قيمة  -5

  .)  7.4  (والمتوسط الحسابي ) % 73.97  (الوزن النسبي لكل الفقرات بلغ -6
  :دراسات السابقة تفسير النتائج وربطها مع ال

يوجد موافقة من عينة الدراسة على توفر بنية تحتية لدي مركز تكنولوجيا المعلومـات ،            -1
، حيـث بلـغ الـوزن       )  0.05  (ويعتبر المجال الثالث دال إحصائيا عند مستوى داللة       

 . ) 7.4  (والمتوسط الحسابي ) % 73.97    (النسبي

كلها كانت ايجابيـة ، وهـذا       )   14،15،17،1،2،3،5،6،9،10،11،12،13 (الفقرات   -2
يعني موافقة أفراد العينة عليها بدرجة كبيرة ، حيث أن كل النتـائج مقبولـة  إحـصائيا       

 . )6(وفوق المتوسط الحسابي 

التي توصلت إلـى وجـود تقنيـات        ) 2005أبو سبت، (تتناسب نتائج المجال مع دراسة       -3
 والتـي تعتبـر     ةمعات الفلـسطيني  حديثة بشكل عام في مكونات نظم المعلومات في الجا        

 . لإلدارة اإللكترونية بشكل عام أساسا

التي توصلت إلى    )2007المصري،( الثامنة والتاسعة نتائج دراسة      تينتخالف نتائج الفقر   -4
 تحديث وتطوير ، إدارة مراكـز       جيات األمنية المستخدمة بحاجة إلى    أن المعدات والبرم  

ستراتيجية واضـحة  السطينية ال تعمل ضمن خطة   تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الف    
وعدم وجود مسمى وظيفة مدير أمن المعلومات ، ويعلل الباحث ذلك بالتطور الملحـوظ              

 خـالل العـامين     ةالذي شهدته مراكز تكنولوجيا المعلومات في الجامعـات الفلـسطيني         
ية موظـف    الماضيين ، حيث حسب مقابالت الباحث الميدانية يوجد في الجامعة اإلسالم          

، كما يوجد دائـرة حديثـة فـي         تم تعيينه حديثا    والمعلومات  الشبكات  مسئول عن أمن    
 .الهيكلية بمسمى دائرة أمن المعلومات 
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 أن تعـاون مراكـز تكنولوجيـا المعلومـات          ، مما يدل على    كانت سلبية )  16(الفقرة   -5
تصين فـي   مؤسسات القطاع الخاص قليل ومحدود ، ويعلل الباحث ذلك بسبب توفر مخ           

مجال تكنولوجيا المعلومات كموظفين رسميين في الجامعات ، إضافة إلى وجود نقـص             
  .عامل مع القطاع الخاص مكلف نسبياحيث أن الت في التمويل المادي ،

 وجود مشروع قيد التنفيذ لتحويل      ويدل ذلك على    نتيجة حيادية ،   على) 4(حصلت الفقرة    -6
    ترونية بصورة متوسطة وهـي تتفـق مـع دراسـة           أنظمة الجامعة إلى أنظمة إدارة إلك     

في وجود فروق في مكونات نظم المعلومات اإلدارية لصالح الجامعة          ) 2005أبو سبت، (
اإلسالمية ، ويعلل الباحث ذلك بأن نسبة المستجيبين مـن عينـة مراكـز تكنولوجيـا                 

 وحيث أنه   أي أكثر من النصف ،     ،) % 54.8( المعلومات في الجامعة اإلسالمية بلغت      
وهـو  ال يوجد مشروع متكامل لحوسبة العمليات اإلدارية سوى في الجامعة اإلسـالمية             

مشروع ممول من صندوق دعم الجودة والذي من شأنه أن يحـدث تغييـرات جذريـة                
 .متوسطة ، فلذلك جاءت االستجابة  ومهمة في طريقة سير العمل اإلداري في الجامعة

 توفر أنظمة معلومات إداريـة  مما يدل على كانت محايدة ،أيضا )  7،8 (نتائج الفقرتين    -7
 تعتبر كافية بصورة متوسطة     ةلكافة األنظمة اإلدارية بصورة متوسطة ، وأن تلك األنظم        

ـ  (وهذا يتفق مع دراسة      لبناء نظام إدارة إلكترونية ،     فـي أن نظـم     )  2005بت،أبو س
ة ، ويعلل الباحث حسب اطالعه      رالمعلومات الحالية ال ترتقي إلى مستوى األنظمة الخبي       

 أن نظم المعلومات اإلدارية ما زالت في قيد التطوير في الجامعات  قيد الدراسـة ،          على
 منها لم ينجز بعد ،    في كافة الجامعات ، إال أن قسما       فرغم تواجد أنظمة معلومات إدارية    

  .وهناك أنظمة قيد التصميم  وأخرى قيد التطوير 
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    يل فقرات المجال الرابع  تحل4.2.6
  

 )  18(  ويتكـون مـن      ، يناقش المجال الرابع نظام الجامعة في إدارة الموارد البـشرية         
  .t  نتائج استخدام اختبار) 5.6(ويوضح الجدول فقرة ، 

  
  )5.6(جدول 

  )  نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية (تحليل فقرات المجال الرابع 
 الفقرة مسلسل

 المتوسط
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  المعنوية

1 
تستخدم وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تخطيط 

  الموارد البشرية
7.00 70.00 5.817 0.000 

 0.000 26.478 88.37 8.84  يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة من خالل بوابة الجامعة  2

 0.331 0.975- 57.44 5.74  تقدم طلبات التوظيف إلكترونياً 3

 0.028 2.221- 54.26 5.43  تستخدم المقابالت اإللكترونية في عملية التوظيف  4

 0.005 2.875- 52.87 5.29  تستخدم االختبارات اإللكترونية في عملية التوظيف 5

 0.000 20.067 87.36 8.74  تسجيل الحضور واالنصراف يتم إلكترونياً   6

 0.002 3.244- 52.17 5.22  صراف مرتبط إلكترونياً بنظام األجورنظام الحضور واالن  7

 0.625 0.490- 58.76 5.88  يتم تقييم أداء الموظفين من قبل المشرف إلكترونياً 8

 0.000 3.973 68.45 6.84  لكترونياًإتتم التغذية الراجعة للموظف   9

 0.006 2.804- 53.72 5.37   يتم تخطيط المسار الوظيفي إلكترونياً  10

 0.005 2.867- 53.72 5.37   يتم تحديد االحتياجات التدريبية إلكترونياً  11

يتم تدريب الموظفين باستخدام وسائل التدريب اإللكترونية   12
  المختلفة

6.67 66.74 3.537 0.001 

 0.000 3.635- 50.62 5.06     تتم اإلحالة للمعاش إلكترونياً  13

 0.004 2.918- 52.71 5.27  ونيا   يتم إنهاء الخدمة إلكتر  14

إدارة خدمات موظفي الجامعة تتم بطريقة إلكترونية مـن خـالل      15
  بوابة خدمات الموظفين 

7.71 77.05 8.314 0.000 

 0.000 19.298 85.89 8.59  بوابة خدمات الموظفين  سهلة االستخدام  16

ن الموظفين يتم تزويد الموظفين بالنماذج اإللكترونية الخاصة بشئو  17
  من خالل بوابة خدمات الموظفين

6.24 62.40 1.051 0.295 

 0.286 1.072- 57.60 5.76  نظام خدمات الموظفين مرتبط بنظام األجور   18

 001. 3.457 63.89  6.39  جميع الفقرات
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االستجابة من قبل المبحوثين لفقـرات المجـال الرابـع ، حيـث            ) 5.6(يوضح الجدول   
  :نتائج فيما يلي تتلخص تلك ال

   الجدوليـة      t أكبر مـن قيمـة       tايجابية وقيمة   )  1،2،6،9،12،15،16 (نتائج الفقرات    -1
  .) 0.05  ( الداللة أقل من، ومستوى ) 1.98 (

، والمتوسـط   ) % 60 ( أكبر من )  1،2،6،9،12،15،16 (بلغ الوزن النسبي للفقرات      -2
 . )6(الحسابي أكبر من 

 t أصـغر مـن      tكانت سلبية حيث أن قيمة      )  4،5،7،10،11،13،14 (نتائج الفقرات    -3
، بينما بلغ الوزن النـسبي لهـم        )  0.05  (ومستوى الداللة أقل من   )  1.98-( الجدولية  
 . )6(والمتوسط الحسابي أقل من ) % 60  (أقل من

           الداللـة أكبـر مـن      كانت محايدة حيـث أن مـستوى       ) 3،8،17،18 (نتائج الفقرات    -4
 )0.05. (   

 .وهي ايجابية )  0.001( عند مستوى داللة )  3.457( لكل الفقرات    t قيمة  -5

  .  )6.39  ( والمتوسط الحسابي ) % 63.89  (الوزن النسبي لكل الفقرات بلغ -6
  :تفسير النتائج وربطها مع الدراسات السابقة 

رد البـشرية يعتبـر   يوجد موافقة من عينة الدراسة على أن نظام الجامعة في إدارة الموا   -1
ــة   ــستوى دالل ــد م ــصائيا عن ــسبي  ) 0.05( دال إح ــوزن الن ــغ ال ــث بل                       حي

 .)  6.39  (والمتوسط الحسابي) % 63.90 (

كانت ايجابية ، وهذا يعني موافقة أفراد العينة عليهـا   )  1،2،6،9،12،15،16 (الفقرات   -2
 . )6(صائيا وفوق المتوسط الحسابي بدرجة كبيرة ، حيث أن كل النتائج مقبولة إح

في ضـرورة اعتمـاد     ) 2006الدهدار،(للدراسة مع دراسة    الرابع  توافقت نتائج المجال     -3
 ، الجامعة أساليب وأدوات علمية لتحسين الخدمات المقدمة للمـوظفين بـشكل مـستمر            

 نظم خدمات المـوظفين الذاتيـة والحـضور واالنـصراف           ويعلل الباحث ذلك لوجود   
 ، وهي كلها تحسن مـن الخـدمات المقدمـة           ونية وغيرها من النظم اإللكترونية    اإللكتر

 . للموظفين

 أن طبيعة نظام الجامعة في إدارة المـوارد البـشرية   لنتائج لهذا المجال على  نستدل من ا   -4
يعتبر مؤشرا على عملية التحول إلى إدارة الموارد البشرية إلكترونياً وذلك مـن حيـث               

وجيا المعلومات في بعـض وظـائف إدارة المـوارد البـشرية ،             استخدام وسائل تكنول  
فـي أن اإلنترنـت     ) Baloh&Trkman,2003(وتوافقت تلك النتيجـة مـع دراسـة         

ـ وتكنولوجيا المعلومات تغير نمط حياة اإلنسان وطريقة تفك   وبالتـالي يظهـر ذلـك    ره ي
معـات نظـم    ، حيث وجد الباحث فـي الجا       العمل وإدارة الموارد البشرية      التغيير على 
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 ، تقييم األداء ، تقديم      ESSإلكترونية تقوم بوظائف مختلفة مثل االستقطاب اإللكتروني ،         
 .الطلبات وغيرها 

وتقوم الجامعات بتطبيق كل ما هو جديد من النظم اإللكترونية في مجال إدارة المـوارد               
التخفيف  ،تحسين الخدمات المقدمة له     ،  البشرية بهدف تحقيق الرضا الوظيفي للموظف       

 .وتوفير المعلومات الدقيقة  الورقية تمن المستندا

في وجـود   ) Ruel&others,2004(مع دراسة   بشكل عام   المجال  فقرات  تتوافق نتائج    -5
 كمفهوم تقني من جهة وبين استعمال وتبني اإلدارة والمديرين لها ،            e-HRMفجوة بين   

ث وجود موافقة تامة عليهـا مـن   حيث الحظنا في المجاالت السابقة األول والثاني والثال  
حيث وضوح أهمية إدارة الموارد البشرية ، دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة              

 مراكز تكنولوجيا المعلومات ، ولكن بالرغم من ذلـك          تحتية لدى اإللكترونية وتوفر بنية    
ـ      e-HRMكله ، إال أن تطبيقات       ستغل ما زالت محدودة ، وفي بدايات تكوينهـا ولـم ت

 .بالشكل األمثل بعد 

والتغيـرات  ويعلل الباحث ذلك بسبب اختالف أولويات إدارات الجامعات فيمـا بينهـا ،    
في ظل ظروف اقتصادية صـعبة تمـر بهـا          المتسارعة في بيئة تكنولوجيا المعلومات      

  .الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة 
عية إلى ضرورة اهتمام الجامعات     الدا) 2008عودة،(مع دراسة    األولىنتائج الفقرة   تتفق   -6

باستخدام األساليب اإلحصائية الحديثة أثناء عملية التخطيط ، واالهتمام بتحديث النظـام            
ويعلل الباحـث     ، اإللكتروني بصورة دورية وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية بالعالم       
 .لتكنولوجيا ذلك إلى إدراك إدارات الجامعات ألهمية ومزايا التخطيط القائم على ا

 أن اسـتخدام    التي توصلت إلى  ) Parry&others,2007(تتفق نتائج المجال مع دراسة       -7
ICT                لالستفادة من وظائف إدارة الموارد البشرية يتم بـشكل يتناسـب مـع متطلبـات 

 موظفين الذاتية ومنها من يركز على      خدمات ال  ، فمنها من يركز على    المنظمات المختلفة   
 ، ويعلل الباحث ذلك بسبب اختالف أولويـات إدارات          قييم األداء  ت ىالحوافز وأخرى عل  
 .الجامعات فيما بينها 

، كانت نتيجتها محايدة ، ويـدل        "تقدم طلبات التوظيف إلكترونياً   "التي تناقش   ) 3(الفقرة   -8
لوجود تلـك الخـدمات فـي    ذلك على استخدامها بصورة متوسطة ، ويعلل الباحث ذلك  

الع الباحث ومقابالته الميدانية تستخدم هذه الخدمة في الجامعة          فحسب اط   ، بعينهاجامعة  
 .اإلسالمية ، ولبعض الوظائف االستشارية في جامعة األقصى 

كانت سلبية  " تستخدم المقابالت اإللكترونية في عملية التوظيف       " التي تناقش   ) 4(الفقرة   -9
تـستخدم  "  تنـاقش   التـي  )5(وكذلك الفقـرة     وهذا يدل على استخدامها بصورة قليلة ،      
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 استخدام االختبارات   سلبية  وتدل على   كانت   "االختبارات اإللكترونية في عملية التوظيف    
لكترونية في  ويعلل الباحث ذلك إلى عدم  استخدام الوسائل اإل         اإللكترونية بصورة قليلة ،   

  لتعود المجتمع علي ثقافة المقابالت المباشـرة ، وعـدم اسـتغالل            عملية المقابلة نظرا  
ــا  ــب  التكنولوجي ــذا الجان ــي ه ــة   ف ــع دراس ــارض م ــائج تتع ــذه النت                  ، وه

)Olivas-Lujan&others,2007 (   ـ والتي توصلت  أن الـشركات حققـت ميـزة        ىإل
أنه من  و،  لكتروني  تنافسية عالمية من خالل تطبيقها لالستقطاب والتوظيف والتدريب اإل        

هو دمج المفهوم المحلي لتكنولوجيا المعلومات مع       أهم أسباب تحقيق تلك الميزة التنافسية       
  .لكترونياًإتبني استراتيجيات إدارة الموارد البشرية 

مـن حيـث اسـتخدام الجامعـات        ) 2008عـودة، (كما تتوافق تلك النتائج مع دراسة       
 .االختبارات الشفهية والتحريرية في عملية االختيار ، وأن المقابالت تكون مباشرة 

  استخدام االختبارات اإللكترونيـة بـصورة قليلـة ،         سلبية وتدل على  كانت  )  5(الفقرة   -10
 أن االختبارات اإللكترونية الموجودة بالغالب اختبـارات خاصـة      ويعلل الباحث ذلك إلى   

، ، وأيضا ال تستعمل باسـتمرار       باللغة االنجليزية باعتبارها اختبار أساسي ألي وظيفة        
 ، وقد يكون أحد أهم أسـباب        جودة بشكل إلكتروني  فغير مو التوظيف  أما باقي اختبارات    

عدم تواجدها هو قلة الوظائف المطلوبة في الجامعات ما يجعل عملية تصميم اختبـارات       
 .إلكترونية أمرا مكلفا 

 أن اإلحالـة للمعـاش      كانت نتائجهما سلبية ، ويدل ذلك على      ) 14(قرة  والف) 13(الفقرة   -11
أي نظـام   مـال   صورة قليلة ، ويعلل الباحث ذلك بعدم اكت        يتم ب  وإنهاء الخدمة إلكترونياً  

إدارة موارد بشرية إلكترونياً في أي جامعة من الجامعات المعنية بالدراسة حتـى اآلن ،      
 .متكامل  e-HRMوللوصول إلى تطبيق تلك الوظائف إلكترونياً ، نحتاج إلى نظام 

نظام الحضور واالنـصراف غيـر      كانت نتيجتها سلبية ، وهذا يدل على أن         ) 7(الفقرة   -12
 وهذا أحد عيوب عدم تكامل التكنولوجيا واالستفادة منها بـشكل            ، مرتبط بنظام األجور  

حيـث مـا زالـت تحتـسب         سليم وعدم تكامل أنظمة المعلومات اإلدارية المحوسبة ،       
خصومات الساعات واإلجازات وأيام الغياب في دوائر شؤون الموظفين من خالل نظام            

 .االنصراف ثم ترسل إلى اإلدارة المالية النتيجة النهائية الحضور و

 كانـت  " يتم تقييم أداء الموظفين من قبل المـشرف إلكترونيـاً         " التي تناقش   ) 8( ةلفقرا -13
 أن تقييم األداء اإللكتروني يستخدم بصورة متوسطة ، ويعلـل           ، وهذا يدل على   محايدة  

 ال يـستخدم إال فـي       للموظف من قبل المشرف    الباحث ذلك بأن تقييم األداء اإللكتروني     
 .الجامعة اإلسالمية 
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 أنه يتم تزويد المـوظفين بالنمـاذج               مما يدل على   ظهرت نتيجتها محايدة ،   ) 17(الفقرة   -14
اإللكترونية بصورة متوسطة ، ويعلل الباحث ذلك بعدم اكتمال نظام الخـدمات الذاتيـة               

 . بنظام األجور ، وعدم ارتباطه بالكاملللموظفين 

نمـوذج  لشؤون المـوظفين مثـل      اإللكترونية  يوجد بعض النماذج     على سبيل المثال ،   
ازة ، وعندما نتحدث عن النماذج الخاصة بشئون الموظفين فنعنـي بـذلك حزمـة           ـإج

  .، إذن خروج وغيرها  واسعة تشمل تغيير حالة اجتماعية ، بيانات السكن
 ا فكانت نتيجته  "ام خدمات الموظفين مرتبط بنظام األجور     نظ " )18( أما ما يخص الفقرة      -15

بـصورة متوسـطة ،      مرتبط بنظام األجـور    ، حيث أن نظام خدمات الموظفين     محايدة  
عدم توفر كافة الخدمات المالية التي يمكن للموظف التعامل معها من           بويعلل الباحث ذلك    

  .خالل نظام خدمات الموظفين 
كانت نتائجها سلبية ، وهي تتعـارض مـع دراسـة                  )  5،7،10،11،13،14 ( الفقرات   -16

)Parry&others,2007 (   الرواتـب   ، التي توصلت إلى أن وظائف االختيار والتعيين ،
وكـذلك    ،e-HRM معدالت مرتفعـة فـي   ألجور والتدريب والتطوير حصلت على    وا

ـ والتـي توصـلت     ) Olivas-Lujan&others,2007(تتعارض مع دراسـة       أن  ىإل
الشركات حققت ميزة تنافسية عالمية من خالل تطبيقها لالستقطاب والتوظيف والتدريب           

  . لكترونياإل
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    تحليل فقرات المجال الخامس 5.2.6
  

 ويتكـون   ، الخدمات التعليمية اإللكترونية     يناقش المجال الخامس نظام الجامعة في تقديم      
  .t  نتائج استخدام اختبار) 6.6( ويوضح الجدول فقرة ، ) 17( من 

  
  )6.6(جدول 

  )نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية  (تحليل فقرات المجال الخامس 
 الفقرة مسلسل

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  المعنوية

1 
ستراتيجية واضحة في مجال تقـديم الخـدمات        اتتبني الجامعة   
  ترونية التعليمية اإللك

6.91 69.07 4.786 0.000 

2 
تستغل التكنولوجيا بالشكل األمثل بمـا يخـدم مجـال التعلـيم            

  اإللكتروني 
6.71 67.05 3.711 0.000 

 0.000 4.192 67.83 6.78   الموظفضوح مفهوم التعليم اإللكتروني لدىو 3

4 
يتم االستفادة من الخدمات التعليمية اإللكترونية في مجال التعلم         

  ن بعد للموظف ع
6.26 62.56 1.273 0.205 

 0.284 1.076- 57.60 5.76  تستخدم كموظف أنظمة التعلم عن بعد في مجال عملك 5

6 
توفر الجامعة للموظف الوصـول إلـى قواعـد المعلومـات           

  اإللكترونية 
7.02 70.16 4.968 0.000 

 0.000 4.729 70.39 7.04  توفر الجامعة للموظف الوصول إلى المجالت العلمية   7

 0.000 11.358 79.46 7.95  توفر الجامعة للموظف خدمات المراسالت اإللكترونية  8

تتوفر برامج تدريبية الكترونية للموظفين منشورة على موقـع           9
  الجامعة

6.05 60.54 0.244 0.808 

لكترونية للموظفين منشورة علـى موقـع       إتتوفر مواد تعليمية      10
  الجامعة

5.75 57.52 -1.133 0.259 

 0.000 5.691- 48.84 4.88  تنظم الجامعة دورات تدريبية عن بعد للموظفين  11

  المرئية التفاعلية عبـر الويـب لـدى        تتوفر خدمة المؤتمرات    12
  الجامعة 

5.53 55.35 -2.036 0.044 

تستخدم المؤتمرات المرئية التفاعلية عبـر الويـب ألغـراض          13
  تدريب الموظفين عن بعد

5.33 53.33 -3.001 0.003 

 0.000 18.982 85.97 8.60   الجامعةتتوفر خدمة المؤتمرات المرئية لدى  14

 0.026 2.250- 54.96 5.50  تستخدم المؤتمرات المرئية ألغراض تدريب الموظفين عن بعد  15

 0.015 2.458- 54.26 5.43  تتوفر خدمة بث الفيديو عبر اإلنترنت  16

 اإلنترنت ألغراض تدريب الموظفين عـن       يستخدم الفيديو عبر    17
  بعد 

4.98 49.84 -4.302 0.000 

 0.043 2.042 62.63  6.26  جميع الفقرات
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االستجابة من قبل المبحوثين لفقرات المجـال الخـامس ، حيـث            ) 6.6(يوضح الجدول   
  :تتلخص تلك النتائج فيما يلي 

    الجدوليـة       tبـر مـن قيمـة        أك tايجابية وقيمـة    )  1،2،3،6،7،8،14 (نتائج الفقرات    -1
 . ) 0.05(  الداللة أقل من ، ومستوى ) 1.98 (

، والمتوسط الحسابي   % 60أكبر من   )  1،2،3،6،7،8،14 (بلغ الوزن النسبي للفقرات      -2
 . )6(أكبر من 

 t أصـغر مـن      tكانت سلبية حيث أن قيمة      )  11،12،13،15،16،17 (نتائج الفقرات    -3
، بينما بلغ الوزن النـسبي لهـم        )  0.05  (توى الداللة أقل من   ومس)  1.98-( الجدولية  
 . )6(والمتوسط الحسابي أقل من ) % 60  (أقل من

            كانت محايـدة حيـث أن مـستوي الداللـة أكبـر مـن             )  4،5،9،10 (نتائج الفقرات    -4
 )0.05. (  

            مـن وهـي أقـل   )  0.043  ( عنـد مـستوى داللـة   ) 2.042(  لكل الفقرات  t قيمة -5
 )0.05. (   

  .)  6.26 ( والمتوسط الحسابي ) % 62.63  (الوزن النسبي لكل الفقرات بلغ -6
  :تفسير النتائج وربطها مع الدراسات السابقة 

يوجد موافقة من عينة الدراسة على أن نظام الجامعة فـي تقـديم الخـدمات التعليميـة                 -1
، حيث بلغ الوزن النـسبي      )  0.05( لة  اإللكترونية يعتبر دال إحصائيا عند مستوى دال      

 .)  6.26  (والمتوسط الحسابي ،) % 62.63  (للمجال الخامس

كلها كانت ايجابية ، وهذا يعني موافقـة أفـراد العينـة            ) 1،2،3،6،7،8،14( الفقرات   -2
عليها بدرجة كبيرة ، حيث أن كل النتائج مقبولة إحصائيا وفـوق المتوسـط الحـسابي                  

)6. ( 

 أن نظام الجامعـة فـي تقـديم الخـدمات التعليميـة             المجال على ن نتائج هذا    نستدل م  -3
اإللكترونية يؤثر على عملية التحول إلى إدارة الموارد البشرية إلكترونياً وذلك من حيث             
استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في بعـض وظـائف إدارة المـوارد البـشرية ،               

فـي أن اإلنترنـت     ) Baloh&Trkman,2003(وتوافقت تلك النتيجـة مـع دراسـة         
وتكنولوجيا المعلومات تغير نمط حياة اإلنسان وطريقة تفكره وبالتالي يظهر ذلك التغيير            

، ويعلل الباحث ذلك بإدراك إدارات الجامعات أهمية        علي العمل وإدارة الموارد البشرية      
علـى أداء   اكتساب المعرفة لدى الموظف بمختلف الوسائل الممكنة وأثرهـا اإليجـابي            

 .الموظف 
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لكترونيـة فـي الجامعـات قيـد        إأنه يوجد خدمات تعليميـة      ) 6.6(يتضح من الجدول     -4
ة ، حيث يوجد توجه عام للخدمات التعليمية اإللكترونيـة ، ويوجـد وضـوح               ـالدراس

، ويعلل  )  1،2،3 (لمفهوم التعليم اإللكتروني لدى الموظف وقد اتضح ذلك من الفقرات           
 . الجامعات مدي أهمية ومساندة التعليم اإللكتروني للتعليم النظامي الباحث ذلك إلدراك

بالرغم من توفير الجامعات لخدمات تعليمية إلكترونية عديدة ، إال أنه ال تستخدم بـشكل                -5
 االسـتفادة مـن   الموظفين عن بعد ، مما يؤثر سلبا على      فعال في مجال تطوير وتدريب      

، ويتعارض ذلك   )  11،13،15،17 (قرات  واتضح ذلك من خالل الف     ، e-HRMمزايا  
  ICTالتي توصلت إلى أن من أهم استخدامات )Baloh&Trkman,2003(مع دراسة 

التـي  ) Parry&others,2007(، كما يتعارض مع دراسـة        تدريب وتطوير الموظفين  
 المرتبـة الثانيـة بعـد عمليـة          أنشطة التدريب والتطوير حصلت على     توصلت إلى أن  

راف من ضمن أهم وظائف إدارة الموارد البـشرية التـي يمكـن أن              الحضور واالنص 
) Olivas-Lujan&others,2007(ومع دراسـة    ،   المختلفة   ICTنستخدم فيها وسائل    

 أن الشركات حققت ميـزة تنافـسية عالميـة مـن خـالل تطبيقهـا       ىإلوالتي توصلت  
 . لكترونيلالستقطاب والتوظيف والتدريب اإل

 تقديم خدمات تعليمية إلكترونية لفئة الدارسين       ىيز الجامعات عل  ويعلل الباحث ذلك بترك   
، باإلضافة إلى حداثة تلك الخدمات في       أكثر من االهتمام بتقديم تلك الخدمات للموظفين        

 .بعض الجامعات 

والتـي   خدمة المؤتمرات المرئية التفاعلية عبـر الويـب ،  ) 12,13  ( ناقشت الفقرتان  -6
زايا تعليمية وتدريبية هائلة ، ال توجد هـذه الخدمـة إال فـي          تعتبر خدمة مجانية ذات م    

 . الجامعة اإلسالمية وما زالت تحت التجربة ، فلذلك كانت نتائجهما سلبية

بالرغم من توفر خدمة المؤتمرات المرئية لدي الجامعات قيد الدراسة حيث كانت نتيجـة      -7
ـ        ) 14(فقرتها ايجابية وهي فقرة      ستعمل أيـضا فـي مجـال            ، إال أن هذه الخدمـة ال ت

e-HRM  مة ، فحسب اطالع الباحث ودراسته الميدانية ، فإن التكلفة المرتفعة لهذه الخد
حيـث كانـت   ) 15(، وهو ما ظهر في نتائج الفقـرة          تجعل من استخدامها محدودا جدا    

 .  سلبية

نترنت أنها  والخاصة بخدمة بث الفيديو عبر اإل     ) 16( اتضح من النتائج الخاصة بالفقرة       -8
كانت سلبية ، ويعلل  الباحث ذلك بعدم توفرها إال في الجامعة اإلسـالمية ، وتـستخدم                 

والخاصة باستخدام تلـك الخدمـة   ) 17( الفقرة   راض توثيقية حاليا مما أثر سلبا على      ألغ
 .في مجال تدريب الموظفين عن بعد 
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لك بأن المواد اإللكترونية    جهما محايدة ، ويعلل الباحث ذ     ئ، جاءت نتا   ) 9,10 (الفقرتان   -9
المنشورة سواء كانت تدريبية أو تعليمية تكون خاصة لفئة معينة مـن المـوظفين دون               

 .غيرها 

  تحليل مجاالت الدراسة  6.2.6
  

 بواقع إدارة المـوارد البـشرية إلكترونيـاً            ةتناقش الفقرة التالية مجاالت الدراسة المتعلق     
e-HRM نتائج استخدام اختبار) 7.6(الجدول  في الجامعات الفلسطينية ، ويوضح  t.  

  )7.6(جدول 
  تحليل مجاالت الدراسة

المتوسط   المجال مسلسل
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  المعنوية

1 
وضوح أهمية إدارة الموارد البشرية إلكترونيـاً       

   المستويات اإلدارية المختلفةىلد
8.36 83.61 32.168 0.000 

2 
ة نحـو التحـول إلـى اإلدارة        دعم إدارة الجامع  

  اإللكترونية
7.04 70.37 9.589 0.000 

 0.000 8.042 73.97 7.40  توفر بنية تحتية لدي مركز تكنولوجيا المعلومات 3

 0.001 3.457 63.89 6.39  نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية 4

5 
نظام الجامعة فـي تقـديم الخـدمات التعليميـة          

  اإللكترونية  
6.26 62.63 2.042 0.043 

 0.000 13.564 70.35  7.04  جميع الفقرات

االستجابة من قبل المبحوثين لجميع مجاالت الدراسة حيث كانت النتائج          ) 7.6(يتضح من جدول    
  :كالتالي
  ) . 70.35 (والوزن النسبي )  7.04 (المتوسط الحسابي لجميع مجاالت الدراسة بلغ  -1
عند مستوى داللـة     )1.98 ( الجدولية     tبر من قيمة    وهي أك )  13.564 ( بلغت   tقيمة   -2

)0.000. ( 

 فـي الجامعـات   e-HRMمما سبق نستدل علي أن واقـع إدارة المـوارد إلكترونيـاً        -3
، ويعتبر مقبوأل من ناحية إحصائية ، ويعلل الباحث ذلـك            )6(الفلسطينية فوق المتوسط    

ول إلى اإلدارة اإللكترونية بـشكل      باالهتمام المتزايد من قبل إدارات الجامعات نحو التح       
عام ، ونحو إدارة الموارد البشرية اإللكترونية بشكل خاص ، وذلك لمواكبة التغيـرات               

 ، وبما   ي ، واالستفادة منها  بما يخدم النظام اإلداري واألكاديم         ICTالسريعة في وسائل    
 . يخدم شريحة الطلبة والموظفين والمجتمع 
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   تحليل فرضيات الدراسة3.6
   مقدمة 1.3.6

  
 واقـع إدارة    فرضيات حاول من خاللها التعـرف علـى       تناول الباحث في دراسته عدة        
  :  في الجامعات الفلسطينية ، وتلك الفرضيات هيe-HRM إلكترونياً   البشريةالموارد
يؤثر وضوح أهمية إدارة الموارد البشرية إلكترونياً لدى المستويات اإلداريـة المختلفـة         -1

  .       داللة إحصائية في إدارة الموارد البشرية إلكترونياًتأثيرا ذو 
يؤثر دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة االلكترونية تأثيرا ذو داللة إحـصائية               -2

  . في إدارة الموارد البشرية إلكترونياً
 المعلومات في الجامعـة تـأثيرا ذو داللـة          ايؤثر توفر بنية تحتية لدى مركز تكنولوجي       -3

  .حصائية في إدارة الموارد البشرية إلكترونياً إ
يؤثر نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية تأثيرا ذو داللة إحصائية في إدارة الموارد               -4

  .البشرية إلكترونياً 
يؤثر نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية تأثيرا ذو داللة إحصائية فـي      -5

  . إلكترونياًإدارة الموارد البشرية 
يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة تعزى للمتغيـرات الشخـصية             -6

 : التالية

 الجامعة  - خ

  العمر  - د
 المؤهل العلمي  - ذ

 سنوات الخدمة  -  ر

 فئة الوظيفة  -  ز

 المسمى الوظيفي  - س

تلـك  الختبـار صـحة     الفقرات التالية قام الباحث بإجراء التحليالت اإلحصائية الالزمـة           وفي
  .  وربطها بنتائج الدراسات السابقةالفرضيات
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   تحليل الفرضية األولى2.3.6
  

يؤثر وضـوح أهميـة إدارة المـوارد البـشرية          : "  ما يلي    تنص الفرضية األولى على   
 لدى المستويات اإلدارية المختلفة تأثيرا ذو داللة إحصائية في إدارة المـوارد البـشرية          لكترونياًإ
  .  "لكترونياًإ

 في الجامعـات الفلـسطينية   e-HRM إلكترونياً     البشرية عالقة بين واقع إدارة الموارد    الختبار ال 
 لدى المستويات اإلداريـة المختلفـة ، قـام          لكترونياًإوبين وضوح أهمية إدارة الموارد البشرية       

) 8.6(، ويوضح جـدول  )  One Sample T-Test (للعينة الواحدة t الباحث باستخدام اختبار 
  .  االختبارنتائج هذا 

  )8.6(جدول 
  تحليل الفرضية األولى

المتوسط   الفرضية
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  المعنوية

 لـدى  لكترونيـاً إيؤثر وضوح أهمية إدارة الموارد البـشرية       
المستويات اإلدارية المختلفة تأثيرا ذو داللـة إحـصائية فـي     

  لكترونياًإإدارة الموارد البشرية 
8.36 83.61 32.168 0.000 

  
وهـو أكبـر مـن المتوسـط     )  8.36 (أن متوسط درجات اإلجابة بلغ ) 8.6(يتضح من جدول   

، وأن  ) 1.98( الجدوليـة  tوهي أكبر مـن قيمـة   )  32.168  ( t، وبلغت قيمة) 6(الحسابي 
  .)  0.05  (النتيجة دالة إحصائيا عند مستوى داللة

ـ       مما ينتج عنه رفض الفرضية الصفرية والقب       يـؤثر  "  أن   ىول بالفرضية البديلة التي تـنص عل
 لدى المستويات اإلدارية المختلفة تأثيرا ذو داللـة         لكترونياًإوضوح أهمية إدارة الموارد البشرية      
  .  "لكترونياًإإحصائية في إدارة الموارد البشرية 

ختلفة له أثر كبيـر      لدى المستويات اإلدارية الم    لكترونياًإإن وضوح أهمية إدارة الموارد البشرية       
في قبول التحول إلى اإلدارة اإللكترونية بشكل عام ، وإدارة الموارد البشرية اإللكترونية بـشكل               

  :خاص ، وتتوافق هذه النتيجة مع الدراسات التالية 
 كابتكار يجـب عـدم   e-HRMمن حيث فائدة وأهمية     ) Ruel&others,2004(دراسة   -1

وبضرورة تغيير عقلية المدراء والموظفين لتفهم فائـدة      إغفاله سواء لإلدارة أو لألفراد ،       
   . e-HRM وأهمية
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التي توصلت إلى أن المعرفة في هذا الموضوع متـوفرة          ) Strohmeier,2007(دراسة   -2
بشكل كافي إلدراكه كإبداع وابتكار وتجديد في مجال إدارة الموارد البـشرية لمواجهـة              

 . تغيرات البيئة الداخلية والخارجية
  

   تحليل الفرضية الثانية3.3.6
  

يؤثر دعم  إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة         : "  ما يلي    تنص الفرضية الثانية على   
  .  "إلكترونياً لكترونية تأثيرا ذو داللة إحصائية في إدارة الموارد البشرية اإل

معـات الفلـسطينية    في الجاe-HRM إلكترونياً     البشرية الختبار العالقة بين واقع إدارة الموارد     
 t اختبـار لكترونية ، قام الباحث باسـتخدام       وبين دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة اإل        

  .  االختبار نتائج هذا) 9.6(، ويوضح جدول  ) One Sample T-Test (الواحدة للعينة 
  )9.6 (جدول

  تحليل الفرضية الثانية

المتوسط   الفرضية
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 tة قيم
مستوى 
  المعنوية

لكترونية يؤثر دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة اإل        
  لكترونياًإتأثيرا ذو داللة إحصائية في إدارة الموارد البشرية 

7.04 70.37 9.589 0.000 

  
وهـو أكبـر مـن المتوسـط     )  7.04 (أن متوسط درجات اإلجابة بلغ ) 9.6(يتضح من جدول   

، وأن  ) 1.98 ( الجدوليـة  tوهي أكبر مـن قيمـة   )  9.589   ( tت قيمة ، وبلغ) 6(الحسابي 
  .)  0.05( النتيجة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

يؤثر دعم   "  أن   ول بالفرضية البديلة التي تنص على     مما ينتج عنه رفض الفرضية الصفرية والقب      
 داللة إحصائية فـي إدارة المـوارد        لكترونية تأثيرا ذو  إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة اإل      

  . " إلكترونياًالبشرية 
 إدارة المـوارد    لكترونية له أثر في التحول إلى     إن دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة اإل        

  : البشرية اإللكترونية ، وهذه النتيجة تتوافق مع الدراسات التالية
دام التكنولوجيـا  ضـمن   من حيث أن تطبيق اسـتخ     ) Parry&others,2007(دراسة   -1

 في المنظمة وأيـضا  أهميـة مـشاركة          موارد البشرية يجب أن يكون محورا رئيسيا      ال
  .الموظفين الجدية في تطوير األنظمة 

سـتراتيجي إلدارة   تحقق التكامل اال   e-HRMفي أن   ) Ruel&others,2004(دراسة   -2
 .د والتكامل للمعلومات الموارد البشرية مع إستراتيجية المنظمة وتستخدم لتحقيق التوحي
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 تغييـر    يعمل علـى   ICTفي أن استخدام وسائل     ) Baloh&Trkman,2003(دراسة   -3
تغيير هيكلية المنظمات ، تغيير بيئة عمل المنظمات وتغيير          نمط القيادة في المنظمات ،    

  . وظائف األفراد وإجراءات العمل
  

   تحليل الفرضية الثالثة4.3.6
  

ـ       : "  يلي    ما ثالثة على تنص الفرضية ال    ايؤثر توفر بنية تحتيـة لـدى مركـز تكنولوجي
  . " إلكترونياًالمعلومات في الجامعة تأثيرا ذو داللة إحصائية في إدارة الموارد البشرية 

 في الجامعـات الفلـسطينية   e-HRM إلكترونياً     البشرية الختبار العالقة بين واقع إدارة الموارد     
 المعلومات في الجامعـة ، قـام الباحـث باسـتخدام     الوجيوبين توفر بنية تحتية لدى مركز تكنو      

 نتـائج هـذا   ) 10.6(، ويوضـح جـدول   )  One Sample T-Test (للعينة الواحدة   tاختبار
  .  االختبار

  
  )10.6(جدول 

  تحليل الفرضية الثالثة

المتوسط   الفرضية
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  المعنوية

 المعلومات فـي    اى مركز تكنولوجي  يؤثر توفر بنية تحتية لد    
الجامعة  تأثيرا ذو داللة إحصائية في إدارة الموارد البـشرية   

  لكترونياًإ
7.40 73.97 8.042 0.000 

  
وهو أكبـر مـن المتوسـط      )  7.40( أن متوسط درجات اإلجابة بلغ      ) 10.6(يتضح من جدول    

، وأن   ) 1.98 (الجدوليـة    tوهي أكبر مـن قيمـة       )  8.042  (t، وبلغت قيمة    ) 6(الحسابي  
  .)  0.05( النتيجة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

يؤثر توفر  "  أن   بالفرضية البديلة التي تنص على    مما ينتج عنه رفض الفرضية الصفرية والقبول        
 المعلومات في الجامعة تأثيرا ذو داللـة إحـصائية فـي إدارة             ابنية تحتية لدى مركز تكنولوجي    

  . " إلكترونياًة الموارد البشري
 إدارة   في الجامعة له أثر في التحـول إلـى          المعلومات اإن توفر بنية تحتية لدى مركز تكنولوجي      

  : الموارد البشرية اإللكترونية ، وهذا يتوافق مع الدراسات التالية
في ضرورة التمكن من تقنيات العـصر لجميـع المـستويات           ) 2006شعبان،(دراسة   -1

  . أجل زيادة مقدرة الموارد البشريةاإلدارية في المنظمة من
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في وجود عالقة ارتباط ايجابية بين مـستوى اسـتخدام أدوات         ) 2008الجداية،(دراسة   -2
ICT        واألداء الكلي لألعمال وبين مستوى استخدام اإلنترنت والعمل بـروح الفريـق ،

 .الواحد 

ت التي أوصت بضرورة الدخول بقوة إلـى عـصر المعلومـا          ) 2005هارون،(دراسة   -3
والمنافسة التكنولوجية ، وأهمية نقل التكنولوجيا واستيعابها وتوطينها وتحويلهـا إلـى            

 .تقنية إنتاج 

التي أوصت بضرورة تطوير نظـم المعلومـات اإلداريـة          ) 2005أبو سبت، ( دراسة -4
،  ، وذلك تبعا للمـستحدثات التكنولوجيـة الحديثـة      المحوسبة في الجامعات الفلسطينية   

،  ير المستوى التنظيمي لدوائر نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة        االستمرار في تطو  
 .زيادة جودة المعلومات والعمل على رفع كفاءة العاملين فيها 

 ، التي أوصت بضرورة االهتمام بالكفاءات البشرية وتنميتهـا       ) 2006الدهدار،(دراسة   -5
 وإعطاؤها الـدعم   بالبنية التحتية ووضع الخطط في جميع المؤسسات الحكومية ماالهتما

 . القانوني والتشريعي الالزم لتحقيق الحكومة اإللكترونية 
  

   تحليل الفرضية الرابعة5.3.6
  

يؤثر نظام الجامعة في إدارة المـوارد البـشرية         : "  ما يلي    ية الرابعة على  تنص الفرض 
  ".  إلكترونياًتأثيرا ذو داللة إحصائية في إدارة الموارد البشرية 

 في الجامعـات الفلـسطينية   e-HRM إلكترونياً     البشرية قة بين واقع إدارة الموارد    الختبار العال 
     للعينـة الواحـدة  t وبين نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية ، قام الباحث باستخدام اختبـار  

) One Sample T-Test  ( ويوضح جدول ،)نتائج هذا االختبار) 11.6  .  
  

  )11.6(جدول 
  ضية الرابعةتحليل الفر

المتوسط   الفرضية
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  المعنوية

يؤثر نظام الجامعة في إدارة الموارد البـشرية تـأثيرا ذو           
  لكترونياًإداللة إحصائية في إدارة الموارد البشرية 

6.39 63.89 3.457 0.001 
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وهو أكبـر مـن المتوسـط      )  6.39 (أن متوسط درجات اإلجابة بلغ      ) 11.6(يتضح من جدول    
، وأن   ) 1.98 ( الجدوليـة    tوهي أكبر مـن قيمـة       )  3.457   (t، وبلغت قيمة    ) 6(الحسابي  

  .)  0.05  (النتيجة دالة إحصائيا عند مستوى داللة
يؤثر نظام  "  أن   ول بالفرضية البديلة التي تنص على     مما ينتج عنه رفض الفرضية الصفرية والقب      

  ارد البشرية تـأثيرا ذو داللـة إحـصائية فـي إدارة المـوارد البـشرية              الجامعة في إدارة المو   
  .  "إلكترونياً

 إدارة المـوارد البـشرية      ر في التحـول إلـى     إن نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية له أث        
  : اإللكترونية ، وهذا يتوافق مع الدراسات التالية

متميز للجامعات ومراكز البحـث    الدور ال  من حيث التركيز على   ) 2005هارون،(دراسة   -1
 . العلمي في تفعيل وإدارة الموارد البشرية في ظل التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة

التي توصلت إلى أن مجاالت استخدام نظم معلومات الموارد         ) 2005أبو رحمة، (دراسة   -2
 بـدوام   البشرية في وزارات السلطة الفلسطينية تتركز في مجاالت محدودة والتي تتعلق          

 . %75الموظفين بنسبة 

 فـي  ICTالذي توصل إلى أن تطور استخدام وسائل ) CIPD Report,2006(تقرير  -3
 إلى ما نشهده    HRMISتنفيذ وظائف إدارة الموارد البشرية اإللكترونية منذ بداية تكوين          

يشمل وظائف عديدة مثـل االسـتقطاب اإللكترونـي ،      من تطور حالي في االستخدام ،     
  .، التعليم اإللكتروني وغيرها من الوظائف  ، التطوير والتدريب المنافع

التي توصلت إلى أن التطبيق الفعلـي إلدارة المـوارد          ) Ruel&others,2006(دراسة   -4
 . مرتبط بكفاءة إدارة الموارد البشرية e-HRMالبشرية اإللكترونية 

يـا ضـمن   من حيث أن تطبيـق اسـتخدام التكنولوج      ) Parry&others,2007(دراسة   -5
 في المنظمة ، احتياج عملية التحول إلـى         موارد البشرية يجب أن يكون محورا رئيسيا      ال

e-HRM            إلى تغيير األدوار والمهارات لموظفي الموارد البشرية وللمدراء ، مـشاركة 
  . الموظفين واالتصال وإلى كفاءة وظائف إدارة الموارد البشرية وعملياتها

  
  ة تحليل الفرضية الخامس6.3.6

  
يؤثر نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليميـة       : "  ما يلي    لفرضية الخامسة على  تنص ا 

  .   "اإللكترونية تأثيرا ذو داللة إحصائية في إدارة الموارد البشرية إلكترونياً
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 في الجامعـات الفلـسطينية   e-HRMإلكترونياً   البشرية  الختبار العالقة بين واقع إدارة الموارد       
للعينة  t م الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية ، قام الباحث باستخدام اختباروبين نظا
  .  نتائج هذا االختبار) 12.6(، ويوضح جدول )  One Sample T-Test  (الواحدة

  )12.6(جدول 
  تحليل الفرضية الخامسة

المتوسط   الفرضية
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
مستوى 
  المعنوية

ر نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونيـة         يؤث
  لكترونياًإتأثيرا ذو داللة إحصائية في إدارة الموارد البشرية 

6.26 62.63 2.042 0.043 

  
وهو أكبـر مـن المتوسـط      )  6.26 (أن متوسط درجات اإلجابة بلغ      ) 12.6(يتضح من جدول    

، وأن  ) 1.98 ( الجدوليـة  tي أكبر مـن قيمـة   وه)  2.042   ( t، وبلغت قيمة ) 6(الحسابي 
  .)  0.05( النتيجة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

يؤثر نظام  "  أن   ىمما ينتج عنه رفض الفرضية الصفرية والقبول بالفرضية البديلة التي تنص عل           
لمـوارد  الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية تأثيرا ذو داللة إحـصائية فـي إدارة ا              

  .   "البشرية إلكترونياً
 إدارة المـوارد    اإللكترونية له أثر في التحول إلـى      إن نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية        

  : البشرية اإللكترونية ، وهذا يتوافق مع الدراسات التالية
التي توصلت إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جميـع           ) 2006الدهدار،(دراسة   -1

  .ات التوجه اإلستراتيجي والميزة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزةمتغير
التي توصلت إلى اآلليات الممكنة لمواجهة التحديات الناتجة عن         ) 2006شعبان،(دراسة   -2

العولمة الثقافية واالقتصادية المدعمة بأدوات ثورة المعلومـات مـن خـالل التـدريب              
 اإلدارية القائمـة علـى إدارة المـوارد         ةساليب واألنظم والتطوير والتحديث وتغيير األ   

 .البشرية 

 بـين الوحـدات   ICTالتي أوصـت بتفعيـل اسـتخدام أدوات     ) 2008،الجداية(دراسة   -3
التنظيمية والمواءمة بين امتالك أجهزة الحاسوب المتطورة وبين االستفادة من طاقاتهـا            

 أنه استثمار   الكها على الرئيسي من امت  وإمكانياتها في أداء أعمال المنظمة لتحقيق الهدف        
 .للموارد 
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 يتركـز   ICTالتي توصلت إلى أن استخدام وسائل       ) Baloh&Trkman,2003(دراسة   -4
وطـرق إدارة   )  Teleworking  (في مجاالت التدريب والتطوير ، العمل عـن بعـد         

 . المعلومات واستغالل المعرفة

 فـي  ICTور استخدام وسائل الذي توصل إلى أن تط) CIPD Report,2006(تقرير  -5
 إلى ما نشهده    HRMISتنفيذ وظائف إدارة الموارد البشرية اإللكترونية منذ بداية تكوين          

من تطور حالي في االستخدام الذي يشمل وظائف عديدة مثل االستقطاب اإللكترونـي ،              
  .، التعليم اإللكتروني وغيرها من الوظائف  ، التطوير والتدريب المنافع

  
  حليل الفرضية السادسة ت7.3.6

  
يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد        " ما يلي    ىتنص الفرضية السادسة عل   

 : "العينة تعزى للمتغيرات الشخصية التالية 

 الجامعة  - أ

  العمر  -  ب
 المؤهل العلمي  -  ت

 سنوات الخدمة  -  ث

 فئة الوظيفة  - ج

 المسمى الوظيفي  - ح

رات الشخصية ، تم اسـتخدام اختبـار تحليـل          الختبار الفروق بين استجابة أفراد العينة والمتغي      
ـ   ،One Way Anova ) (عينتين مـستقلتين   أكثر من التباين األحادي للفروق بين  ار                          ـواختب

Independent Samples T-Test) ( يلي نتائج االختبارات لكـل  ابين عينتين مستقلتين ، وفيم 
  .متغير شخصي 

  
  متغير الجامعة 1.7.3.6

  
لفحص متغير الجامعة وما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفـراد              

كـون  )   One Way Anova(العينة ، قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التبـاين األحـادي   
ارنة متغيـر الجامعـة     ، وذلك لمق  ) 50(البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي وحجم العينة أكبر من         

  .الث فئات  ثحيث يحتوي على
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هناك فـروق ذات  " وبغرض فحص وجود فروق من عدمه ، قام الباحث بصياغة الفرضية التالية  
 e-HRM إلكترونيـاً    البـشرية داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة حول واقع إدارة الموارد 

  . ارنتائج هذا االختب) 13.6(ويوضح جدول " عزى لمتغير الجامعة تفي الجامعات الفلسطينية 
  )13.6(جدول 

  تحليل الفرضية السادسة مع متغير الجامعة
  المتوسط الحسابي لمتغير الجامعة

  المجال مسلسل
  األقصى  األزهر اإلسالمية

 Fقيمة 
مستوى 
  الداللة

1 

ــة إدار ــوح أهمي ــوارد وض ة الم
 المـستويات   البشرية إلكترونياً لدى  

  اإلدارية المختلفة
8.34 8.53 8.20 1.439 0.241 

2 
دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى      

  اإلدارة اإللكترونية
7.44 6.62 6.90 5.850 0.004 

3 
توفر بنيـة تحتيـة لـدي مركـز         

  تكنولوجيا المعلومات
7.91 6.76 6.77 7.827 0.002 

4 
نظام الجامعة فـي إدارة المـوارد       

  البشرية
7.15 5.83 5.85 21.825 0.000 

5 
مات نظام الجامعة في تقـديم الخـد      

  التعليمية اإللكترونية  
7.13 5.52 5.78 21.741 0.000 

 0.000 19.865 6.68 6.67 7.53  جميع المجاالت

  
لجميع المجـاالت ،  )  0.05  (أن قيمة مستوى الداللة أقل من  ) 13.6(يتضح من جدول     -1

  أنـه        تنص على  ة والقبول بالفرضية البديلة والتى     رفض الفرضية الصفري   مما يؤدي إلى  
 هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة حول واقـع إدارة المـوارد              " 

 . "عزى لمتغير الجامعة ت في الجامعات الفلسطينية e-HRM إلكترونياً  البشرية

الجامعة ، وال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي              المجال األول ال يتأثر بمتغير     -2
 فـي  e-HRM إلكترونيـاً     البـشرية  دارة المـوارد  استجابة أفراد العينة حول واقـع إ      

  .)0.05(عزى لمتغير الجامعة حيث أن مستوى الداللة أكبر من تالجامعات الفلسطينية 

يعلل الباحث ذلك بكون المجال األول يناقش مدى وضوح أهمية إدارة الموارد البـشرية              
المعاصـر نحـو اإلدارة     إلكترونياً لدى المستويات اإلدارية المختلفة ، وفي ظل التوجه          

 هميـة تلـك األ   فإن    ودخول الحاسوب جميع مجاالت الحياة المعاصرة ،         اإللكترونية ، 
  .واضحة في أكثر من مجال من مجاالت اإلدارة 
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المجال الثاني يتأثر بمتغير الجامعة ، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية فـي اسـتجابة                -3
 فـي الجامعـات     e-HRMة إلكترونيـاً      أفراد العينة حول واقع إدارة الموارد البـشري       

، ويعلـل   ) 0.05(الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة حيث أن مستوى الداللة أقـل مـن             
الباحث ذلك باختالف توجهات وسياسات الجامعات فيما يخـص التحـول إلـى اإلدارة              
اإللكترونية ، حيث كما ذكر الباحث مسبقا ، فال يوجد غير الجامعة اإلسـالمية بـصدد                

 .تحول الكامل إلى اإلدارة اإللكترونية ال

المجال الثالث يتأثر بمتغير الجامعة ، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية فـي اسـتجابة                -4
 فـي الجامعـات     e-HRMإلكترونيـاً     البـشرية   أفراد العينة حول واقع إدارة الموارد       

 ويعلـل   ، )0.05(عزى لمتغير الجامعة حيث أن مستوى الداللة أقـل مـن            تالفلسطينية  
الباحث ذلك بسبب اختالف المكونات المادية والبرمجيـة لـدي الجامعـات ، اخـتالف        
أولويات مراكز تكنولوجيا المعلومات وتباين الدعم المادي والكفاءات البشرية المتـوفرة           

 . لديها

المجال الرابع يتأثر بمتغير الجامعة ، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية فـي اسـتجابة                -5
 فـي الجامعـات     e-HRMإلكترونيـاً     البـشرية   ة حول واقع إدارة الموارد      أفراد العين 
، ويعلـل     )0.05(عزى لمتغير الجامعة حيث أن مستوى الداللة أقـل مـن            تالفلسطينية  

ـ   e-HRM تالباحث ذلك الختالف استخداما  الجامعـة  ز في الجامعات ، حيـث تتمي
 من   أكبر وأوسع نسبيا    بشكل e-HRMاإلسالمية عن غيرها بممارسة أنشطة ووظائف       

 . باقي الجامعات

المجال الخامس يتأثر بمتغير الجامعة ، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في اسـتجابة               -6
 فـي الجامعـات     e-HRMإلكترونيـاً     البـشرية   أفراد العينة حول واقع إدارة الموارد       

وذلك نـابع   ،   )0.05(عزى لمتغير الجامعة حيث أن مستوى الداللة أقل من          تالفلسطينية  
 من تميز الجامعة اإلسالمية في هذا المجال وتطور أنظمـة الخـدمات التعليميـة               أيضا

اإللكترونية فيها ، حيث ما زالت جامعتي األزهر واألقصى في المراحل األوليـة مـن               
تقديم هذه الخدمات ، بينما نجد في الجامعة اإلسالمية خدمات غير متوفرة في الجامعات              

   .التفاعلية الفيديو عبر اإلنترنت وخدمة المؤتمرات المرئيةخدمة مثل األخرى 

الخـامس دون   ين الرابع و  كانت نتائج أفراد العينة من جامعتي األزهر واألقصى للمجال         -7
 .ود فروق تعزى لمتغير الجامعة ، مما سبب وج) 6(المتوسط الحسابي 

 "شـفيه "ته نستخدم إما اختبار  نتيجتائج اختبار التجانس والذي بناءا على   ن) 14.6( ويوضح جدول 
 للبيانـات الغيـر     ة للمقارنات المتعدد  "تامهاني"أو اختبار   ،   للبيانات المتجانسة    ةللمقارنات المتعدد 

  .حسب متغير الجامعة للمجال الثاني  متجانسة ،
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  )14.6(جدول 
  نتائج اختبار التجانس

  مستوى الداللة  معامل ليفني
1.304  .275 

، )  0.05( أن البيانات متجانسة ألن مستوى الداللة أكبـر مـن   ) 14.6(حيث يتضح من جدول     
  . )15.6(  ، والموضحة نتائجه في جدول"شفيه"فلذلك نستخدم معها اختبار 

  )15.6(جدول 
  نتائج اختبار شفيه

  األقصى  اإلسالمية  الفروق  المجال

إدارة الجامعـة نحـو     دعم   28064.  *82052.  األزهر
ــى اإلدارة  ــول إلـ التحـ

   53988.  األقصى  ةاإللكتروني

  0.05تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *
 لمتغيـر الجامعـة   ق بين استجابات أفراد العينـة تعـزى       وجود فرو ) 15.6(يتضح من الجدول    

بالنسبة للمجال الثاني ، حيث توجد فروق بين الجامعة اإلسـالمية واألزهـر لـصالح الجامعـة        
  . اإلسالمية 

  .نتائج اختبار التجانس حسب متغير الجامعة للمجال الثالث ) 16.6( يوضح جدول
  )16.6(جدول 

  نتائج اختبار التجانس
  مستوى الداللة  معامل ليفني

3.858  0.033 

، )  0.05( اللة أقـل مـن      أن البيانات غير متجانسة ألن مستوى الد      ) 16.6(يتضح من جدول    
  . )17.6( ، والموضحة نتائجه في جدول "انيتامه"فلذلك نستخدم معها اختبار 

  )17.6(جدول 
  نتائج اختبار تامهاني

  األقصى  اإلسالمية  الفروق  المجال

توفر بنية تحتية لدي مركز       00735. *1.14879  األزهر
   *1.14144  األقصى  تكنولوجيا المعلومات

  0.05تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *
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 لمتغيـر الجامعـة   ق بين استجابات أفراد العينـة تعـزى       وجود فرو ) 17.6(الجدول  يتضح من   
واألزهر األقصى  جامعتي  بين  بالنسبة للمجال الثالث ، حيث توجد فروق بين الجامعة اإلسالمية و          

  . لصالح الجامعة اإلسالمية 
  .نتائج اختبار التجانس حسب متغير الجامعة للمجال الرابع ) 18.6( يوضح جدول

  )18.6(جدول 
  نتائج اختبار التجانس

  مستوى الداللة  معامل ليفني
3.668  0.028 

  
، )  0.05( أن البيانات غير متجانسة ألن مستوى الداللة أقـل مـن            ) 18.6(يتضح من جدول    

  . )19.6( ، والموضحة نتائجه في جدول "تامهاني"فلذلك نستخدم معها اختبار 
  )19.6(جدول 

  نتائج اختبار تامهاني
  األقصى  اإلسالمية  الفروق  المجال

نظام الجامعـة فـي إدارة       01885. *1.32032  األزهر
   *30147 .1  األقصى  الموارد البشرية
  0.05تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *

  
 لمتغيـر الجامعـة    استجابات أفراد العينـة تعـزى      وجود فروق بين  ) 19.6(يتضح من الجدول    

جامعتي األزهر واألقصى   وبين   للمجال الرابع ، حيث توجد فروق بين الجامعة اإلسالمية           بالنسبة
  . لصالح الجامعة اإلسالمية 

  
  .نتائج اختبار التجانس حسب متغير الجامعة للمجال الخامس ) 20.6( يوضح جدول

  )20.6(جدول 
  نتائج اختبار التجانس

  مستوى الداللة  معامل ليفني
9.832 0.000 

  
، )  0.05( أن البيانات غير متجانسة ألن مستوى الداللة أقـل مـن            ) 20.6(ضح من جدول    يت

  . )21.6( ، والموضحة نتائجه في جدول "تامهاني"فلذلك نستخدم معها اختبار 
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  )21.6(جدول 
  نتائج اختبار تامهاني

  األقصى  اإلسالمية  الفروق  المجال

نظام الجامعة في تقديم الخدمات      26092.  *1.60468  األزهر
   *1.34376  األقصى  لكترونية  التعليمية اإل

  0.05تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *
  

 لمتغيـر الجامعـة   ق بين استجابات أفراد العينـة تعـزى       وجود فرو ) 21.6(يتضح من الجدول    
 األزهر واألقـصى    ، حيث توجد فروق بين الجامعة اإلسالمية وجامعتي       الخامس  بالنسبة للمجال   

  . لصالح الجامعة اإلسالمية 
 

  متغير الفئة العمرية 2.7.3.7
  

لفحص متغير الفئة العمرية وما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية في اسـتجابة               
كـون  )   One Way Anova(أفراد العينة ، قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

تغيـر الفئـة    ، وذلـك لمقارنـة م     ) 50(ي وحجم العينة أكبر من      البيانات تخضع للتوزيع الطبيع   
  . أربع فئات العمرية حيث يحتوي على

هناك فـروق ذات  "وبغرض فحص وجود فروق من عدمه ، قام الباحث بصياغة الفرضية التالية   
 e-HRMإلكترونيـاً   البـشرية  داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة حول واقع إدارة الموارد  

نتـائج هـذا    ) 22.6( ويوضـح جـدول       ، "عزى لمتغير الفئة العمرية   ت الجامعات الفلسطينية    في
  . االختبار
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  )22.6(جدول 
  تحليل الفرضية السادسة مع متغير الفئة العمرية
  المتوسط الحسابي للفئة العمرية

أقل من   المجال مسلسل
30  

 أقل -30
  40من

 أقل -40
  50 من

 Fقيمة    فأكبر50
مستوى 
  الداللة

1 

ــة إدار ــوح أهمي ــوارد وض ة الم
 المـستويات   البشرية إلكترونياً لدى  

  اإلدارية المختلفة
8.09 8.31 8.45 8.54 1.283 .283 

2 
دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى      

 235. 1.437 6.79 7.10 7.27 6.69  اإلدارة اإللكترونية

3 
توفر بنيـة تحتيـة لـدي مركـز         

  ماتتكنولوجيا المعلو
7.22 7.55 8.06 - .513 .683 

4 
نظام الجامعة فـي إدارة المـوارد       

  البشرية
6.53 6.49 6.29 6.23 .359 .783 

5 
نظام الجامعة في تقـديم الخـدمات       

  التعليمية اإللكترونية  
5.83 6.38 6.52 5.95 1.484 .222 

 487. 817. 6.88 7.09 7.14 6.86  جميع المجاالت

  
لجميع المجاالت ،   )  0.05  ( أن قيمة مستوى الداللة أكبر من      )22.6(يتضح من جدول     -1

 أنـه          فض الفرضية البديلة والتي تنص علـى       قبول الفرضية الصفرية ور    مما يؤدي إلى  
هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة حول واقـع إدارة المـوارد               " 

 ".عزى لمتغير الفئة العمرية تسطينية  في الجامعات الفلe-HRMإلكترونياً  البشرية 

كذلك نالحظ أن كافة المجاالت ال تتأثر بمتغير الفئة العمرية حيـث أن قيمـة مـستوى             -2
 لكافة المجاالت ، وبالتالي ال يتغير رأي أفراد العينـة مهمـا             ) 0.05 ( الداللة أكبر من  

 .كانت فئتهم العمرية 

 ويعلل الباحـث ذلـك إلـى    " فأكبر50"ابعة   المجال الثالث قد خال من الفئة العمرية الر        -3
، ندرة هـذا التخـصص فـي         عموما   حداثة مراكز تكنولوجيا المعلومات في الجامعات     

الكادر اإلداري حيث كانت توجه كافة التخصصات فـي هـذا المجـال إلـى الجانـب             
. األكاديمي أكثر من الجانب اإلداري وبسبب توظيف خريجين جدد في هـذا المجـال               

 "30أقـل مـن     "مئوية بالنسبة لمتغير الفئة العمرية فقد كانت  تميل إلى صالح            وكنسبة  
 وأخيـرا  "40 أقل مـن  – 30من "لصالح )  % 45.2  (، تلتها نسبة) % 51.6( بنسبة  
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كما هـو موضـح فـي جـدول         ) % 3.2  ( بنسبة "50 أقل من    – 40 من"الفئة الثالثة   
)23.6. ( 

  )23.6(جدول 
  تكنولوجيا المعلومات حسب متغير الفئة العمريةتوزيع أفراد عينة مراكز

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة للمتغير  المتغير
 51.6 16  30أقل من 

  الفئة العمرية 45.2 14  40 أقل من – 30من 
 3.2 1  50 أقل من – 40من 

  
دون " 30أقـل مـن     "المجال الخامس كان متوسط استجابات أفراده من الفئة العمريـة            -4

 بالغالـب مـن العـاملين بمراكـز     ، ويعلل الباحث ذلك بكون تلك الفئـة     ) 6(وسط  المت
تكنولوجيا المعلومات ، ممن لهم عالقة مباشرة بموضوع الدراسة وبالمجال الخـامس ،             

 .فهم أكثر قدرة على تقييم نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية 

 دون  " فـأكبر  50"أفراده مـن الفئـة العمريـة        المجال الخامس كان متوسط استجابات       -5
، ويعلل الباحث ذلك بكون تلك الفئة بالغالب من المسميات الوظيفية العليا            ) 6(المتوسط  

، ومن ذوي سـنوات الخدمـة       ) عميد أو رئيس قسم أكاديمي إداري أو مدير إداري          ( 
عتبر الوظـائف   ، وبالتالي قد ت   وضغوط عمل كبيرة    ويتحملون مسؤوليات عديدة    الطويلة  

  .بالنسبة لهم أكثر قبوال كالتدريب التقليدي من خالل الصف التقليدية للموارد البشرية
 

  متغير المؤهل العلمي 3.7.3.7
  

لفحص متغير المؤهل العلمي وما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة              
كـون  )   One Way Anova(ي أفراد العينة ، قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحاد

، وذلـك لمقارنـة متغيـر الفئـة         ) 50(البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي وحجم العينة أكبر من         
  . أربع فئات ىالعمرية حيث يحتوي عل

هناك فـروق ذات  "وبغرض فحص وجود فروق من عدمه ، قام الباحث بصياغة الفرضية التالية   
 e-HRM إلكترونيـاً    البـشرية  حول واقع إدارة المواردداللة إحصائية في استجابة أفراد العينة 

نتـائج هـذا    ) 24.6(ويوضـح جـدول     " عزى لمتغير المؤهل العلمي   تفي الجامعات الفلسطينية    
  . االختبار
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  )24.6(جدول 
  تحليل الفرضية السادسة مع متغير المؤهل العلمي
  المتوسط الحسابي للمؤهل العلمي

  المجال مسلسل
 بكالوريوس

دبلوم 
  عالي

  دكتوراه  ماجستير
 Fقيمة 

مستوى 
  داللةال

1 

ــوارد  ــة إدارة الم ــوح أهمي وض
البشرية إلكترونياً لدي المـستويات     

  اإلدارية المختلفة
8.27 8.33 8.36 8.46 .479 .698 

2 
دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى      

 119. 1.990 7.08 7.40 5.68 6.94  اإلدارة اإللكترونية

4 
معة فـي إدارة المـوارد      نظام الجا 
  البشرية

6.50 6.02 6.48 6.23 .420 .739 

5 
نظام الجامعة في تقـديم الخـدمات       

  التعليمية اإللكترونية  
6.17 4.96 6.65 6.29 1.344 .263 

 285. 1.277 7.02 7.25 6.25 7.01  جميع المجاالت

  
يع المجاالت ،   ملج)  0.05  (أن قيمة مستوى الداللة أكبر من     ) 24.6(يتضح من جدول     -1

فض الفرضية البديلة والتي تنص علـى أنـه                 قبول الفرضية الصفرية ور    مما يؤدي إلى  
هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة حـول واقـع إدارة المـوارد               "

 . "عزى لمتغير المؤهل العلمي في الجامعات الفلسطينية تe-HRMإلكترونياً  البشرية 

حظ أن كافة المجاالت ال تتأثر بمتغير المؤهل العلمي حيث أن قيمـة مـستوى             كذلك نال  -2
  ال يتغير رأي أفراد العينـة تبعـا         لكافة المجاالت ، وبالتالي    ) 0.05( الداللة أكبر من    
 . لمؤهلهم العلمي

  أعلى نسبة موافقة مـن حملـة الماجـستير تالهـا           حصلت نتائج جميع المجاالت على     -3
 .كتوراه البكالوريوس ثم الد

في المجال الثالث ال يتوفر أفراد من حملة الدبلوم العالي أو الدكتوراه ، ويعلل الباحـث                 -4
ذلك بكون المجال الثالث مخصص للعاملين في مراكز تكنولوجيا المعلومات ، وحـسب             
          نتائج التحليل الوصفي ، فإن معظم العـاملين هـم مـن حملـة البكـالوريوس بنـسبة               

هم من حملة الماجستير ، ولذلك اسـتخدم الباحـث          ) % 16.1(  ونسبة   ،) % 83.9( 
نتائج ) 25.6(، ويوضح جدول  ) Independent Samples T-Test  (لفحصه اختبار

 . هذا االختبار للمجال الثالث
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  )25.6( جدول
 تحليل الفرضية السادسة مع متغير المؤهل العلمي للمجال الثالث

بي للمؤهل المتوسط الحسا
  المجال مسلسل  العلمي

  ماجستير بكالوريوس
 Fقيمة 

مستوى 
الداللة 

 Fعند 

 Tقيمة 
مستوى 
الداللة 

 Tعند 

3 
توفر بنيـة تحتيـة لـدي مركـز         

  تكنولوجيا المعلومات
7.36 7.61 2.143 .154 -.537 .595 

  
ي ال ، وبالتـال )  0.05 ( أكبر مـن  Tأن قيمة مستوى الداللة الختبار    ) 25.6( يتضح من جدول  

 .توجد فروق تعزى إلى متغير المؤهل العلمي بالنسبة للمجال الثالث 

  
   متغير عدد سنوات الخدمة 4.7.3.7

  
لفحص متغير عدد سنوات الخدمة وما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي                
ــادي    ــاين األح ــل التب ــار تحلي ــتخدام اختب ــام الباحــث باس ــة ، ق ــراد العين ــتجابة أف                           اس

 )One Way Anova  (  كون البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي وحجم العينة أكبر مـن)50 ( ،
  . أربع فئات تغير عدد سنوات الخدمة حيث يحتوي علىوذلك لمقارنة م

هناك فـروق ذات  "وبغرض فحص وجود فروق من عدمه ، قام الباحث بصياغة الفرضية التالية   
 e-HRM إلكترونيـاً    البـشرية جابة أفراد العينة حول واقع إدارة المواردداللة إحصائية في است 

نتائج هـذا   ) 26.6(ويوضح جدول   " عزى لمتغير عدد سنوات الخدمة      في الجامعات الفلسطينية ت   
  . االختبار
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  )26.6(جدول 
  تحليل الفرضية السادسة مع متغير عدد سنوات الخدمة

  ي لعدد سنوات الخدمةالمتوسط الحساب
  المجال مسلسل

 5أقل من 
 أقل -5

  10من 
 أقل -10

  15من 
   فأكثر15

 Fقيمة 
مستوى 
  الداللة

1 

ــة إدار ــوح أهمي ــوارد وض ة الم
 المـستويات   البشرية إلكترونياً لدى  

  اإلدارية المختلفة
8.29 8.12 8.62 8.34 2.049 .110 

2 
دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى      

  اإلدارة اإللكترونية
7.19 7.21 6.94 6.91 .526 .665 

3 
توفر بنيـة تحتيـة لـدي مركـز         

  تكنولوجيا المعلومات
7.53 7.58 5.21 - 8.091 .002 

4 
نظام الجامعة فـي إدارة المـوارد       

 185. 1.634 6.18 6.25 6.46 6.86  البشرية

5 
نظام الجامعة في تقـديم الخـدمات       

  التعليمية اإللكترونية  
5.96 6.63 6.20 6.23 .982 .403 

 682. 501. 6.92 7.01 7.14 7.14  جميع المجاالت

  
لجميع المجاالت ،   )  0.05  (أن قيمة مستوى الداللة أكبر من     ) 26.6(يتضح من جدول     -1

 أنـه          فض الفرضية البديلة والتي تنص علـى       قبول الفرضية الصفرية ور    مما يؤدي إلى  
اد العينة حـول واقـع إدارة المـوارد        هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفر       "

عـزى لمتغيـر عـدد سـنوات        ت في الجامعات الفلسطينية     e-HRMإلكترونياً    البشرية  
 . "الخدمة

ال تتأثر بمتغير عـدد سـنوات الخدمـة       ) األول ، الثاني، الرابع ، الخامس       ( المجاالت   -2
توجد فروق ذات    لكافة المجاالت ، وال      ) 0.05  (من حيث أن قيمة مستوى الداللة أكبر     

     إلكترونيـاً   البـشرية  داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة حول واقع إدارة المـوارد          
e-HRM     ال يتغيـر   عزى لمتغير عدد سنوات الخدمة وبالتالي     ت في الجامعات الفلسطينية 

   . لعدد سنوات الخدمةرأي أفراد العينة تبعا

 العلمـي ألن    س له عالقة بالتغير والتطور    ويعلل الباحث ذلك بأن عدد سنوات الخدمة لي       
عملية مستمرة ، سواء سابقا أم حاليا ، والجامعات تسعى جاهـدة لمواكبـة هـذا           التغير  

 . تقديم أفضل خدماتها للمجتمع لتكون قادرة علىالتطور العلمي سواء إداريا أو أكاديميا 
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 إلـى    الثالـث تعـزى     أفراد العينة للمجال   يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة       -3
، ويعلل الباحـث    ) 0.05(متغير عدد سنوات الخدمة ، حيث أن مستوى الداللة أقل من            

حداثة تلك المراكز في بعض الجامعات ، وبالتالي تباين عدد سـنوات  بسبب تلك الفروق   
 . الخدمة 

المجال الثالث والخاص بالعاملين في مراكز تكنولوجيا المعلومات ، ال يـشمل ضـمن               -4
، ويعلل الباحث ذلك إلـى حداثـة تلـك    "  فأكثر15"اد العينة أي فئة لسنوات الخدمة  أفر

المراكز في بعض الجامعات ، وإلى االتجاه المستمر من قبل تلـك المراكـز لتطـوير                
  كوادرها ، نظرا لتعاملها مع بيئة ذات تغيـرات سـريعة تتطلـب المرونـة والتغييـر                 

 .المستمر 

 "شـفيه " نتيجته نستخدم إما اختبار      ختبار التجانس والذي بناءا على    تائج ا ن) 27.6( يوضح جدول 
 ة للمقارنـات المتعـدد    "تامهـاني " للبيانات المتجانسة أو اختبار      ةللمقارنات المتعدد " بنفروني"أو  

  . حسب متغير عدد سنوات الخدمة للمجال الثالث ،للبيانات الغير متجانسة 
  )27.6(جدول 

  نتائج اختبار التجانس
  مستوى الداللة  مل ليفنيمعا

1.397  .264 

  
، )  0.05  (أن البيانات متجانسة ألن مستوى الداللة أكبـر مـن  ) 27.6(حيث يتضح من جدول     

  . )28.6(  ، والموضحة نتائجه في جدول"بنفروني" أو "شفيه"فلذلك نستخدم معها اختبار 
  )28.6(جدول 

  نتائج اختبار بنفروني
  10أقل من  – 5 من  5أقل من   الفروق  المجال

توفر بنية تحتية لدي مركز      *2.37059- 04396.-  10أقل من  – 5من 
    *2.32663  15 أقل من -10من   تكنولوجيا المعلومات

  0.05تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة *
  

سـنوات   لمتغير عـدد  ق بين استجابات أفراد العينة تعزى   وجود فرو ) 28.6(يتضح من الجدول    
من " وبين   "5أقل من   "الخدمة بالنسبة للمجال الثالث ، حيث توجد فروق بين عدد سنوات الخدمة             

مـن  " وبين   "15 أقل من    -10من  " ، كما توجد فروق بين       "5أقل من   " لصالح   "15 أقل من    -10
    . "10 أقل من -5من " لصالح "10 أقل من -5
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   متغير فئة الوظيفة 5.7.3.7
  

 الوظيفة وما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي اسـتجابة              لفحص متغير فئة  
بين عينتـين   ) (Independent Samples T-Testأفراد العينة ، قام الباحث باستخدام اختبار 

 ، وذلـك لمقارنـة    ) 50(مستقلتين كون البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي وحجم العينة أكبر من           
  . فئتين لىمتغير فئة الوظيفة حيث تحتوي ع

هناك فـروق ذات  "وبغرض فحص وجود فروق من عدمه ، قام الباحث بصياغة الفرضية التالية   
 e-HRM إلكترونيـاً    البـشرية داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة حول واقع إدارة الموارد 

  نتـائج هـذا    ) 29.6(ويوضـح جـدول     " عزى لمتغير فئة الوظيفـة    تفي الجامعات الفلسطينية      
  . االختبار

  )29.6(جدول 
  تحليل الفرضية السادسة مع متغير فئة الوظيفة

المتوسط الحسابي لفئة 
  المجال مسلسل  الوظيفة

  أكاديمي إداري إداري
 Fقيمة 

مستوى 
الداللة 

 Fعند 
 Tقيمة 

مستوى 
الداللة 

 Tعند 

1 
ة المـوارد البـشرية   وضوح أهميـة إدار  

  ية المختلفة المستويات اإلدارإلكترونياً لدى
8.33 8.40 .325 .570 -.440 .661 

2 
دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة 

  اإللكترونية
6.98 7.10 1.852 .176 -.561 .576 

 855. 183. 056.. 3.708 6.37 6.41  نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية 4

5 
نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية      

  ية  اإللكترون
6.16 6.38 6.518 .012 -.873 .384 

 748. 321.- 058. 3.657 7.06 7.01  جميع المجاالت

  

لجميع )  0.05  (  أكبر من   Tأن قيمة مستوى الداللة الختبار      ) 29.6(يتضح من جدول     -1
 قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة والتي تنص         المجاالت ، مما يؤدي إلى    

 ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة حـول واقـع إدارة             هناك فروق "علي أنه   
عـزى لمتغيـر فئـة    ت في الجامعات الفلـسطينية   e-HRMإلكترونياً   البشرية  الموارد  
 . "الوظيفة 

        كل المجاالت ال تتأثر بمتغير فئة الوظيفة حيث أن قيمة مـستوى الداللـة أكبـر مـن                  -2
وجد فروق ذات داللة إحصائية فـي اسـتجابة أفـراد     لكافة المجاالت ، وال ت    ) 0.05 (
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 في الجامعـات الفلـسطينية       e-HRM إلكترونياً    البشرية العينة حول واقع إدارة الموارد    
 . لفئة الوظيفة  ال يتغير رأي أفراد العينة تبعاعزى لمتغير فئة الوظيفة وبالتاليت

 يخلو من الفئـة الوظيفيـة      الثالث الخاص بعينة موظفي تكنولوجيا المعلومات ،         لالمجا -3
 ما عدا موظـف      تلك المراكز من الفئة اإلدارية ،       ، حيث يعتبر موظفو    "أكاديمي إداري "

لم يتم فحص   لذلك  ،  ولم يحتسب ضمن العينة     لم يقم بتعبئة االستبانة     من تلك الفئة    واحد  
 )  One Sample T- Test( وجود فروق لهذا المجال ، حيث تـم االكتفـاء باختبـار   

  . )4.6( ذي سبق إجراؤه في جدول وال
 

   متغير المسمى الوظيفي6.7.3.7
  

لفحص متغير المسمى الوظيفي وما إذا كانت توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي                
ــادي    ــاين األح ــل التب ــار تحلي ــتخدام اختب ــام الباحــث باس ــة ، ق ــراد العين ــتجابة أف                   اس

)One Way Anova   (ع للتوزيع الطبيعي وحجم العينة أكبر مـن  كون البيانات تخض)50 ( ،
  .  خمس فئاتغير المسمى الوظيفي حيث يحتوي علىوذلك لمقارنة مت

هناك فـروق ذات  "وبغرض فحص وجود فروق من عدمه ، قام الباحث بصياغة الفرضية التالية   
 e-HRMرونيـاً    إلكت البـشرية داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة حول واقع إدارة الموارد 

نتـائج هـذا    ) 30.6(ويوضح جـدول    " عزى لمتغير المسمى الوظيفي   تفي الجامعات الفلسطينية    
  . االختبار

  )30.6(جدول 
  تحليل الفرضية السادسة مع متغير المسمى الوظيفي

  المتوسط الحسابي للمسمى الوظيفي
  المجال مسلسل

  غير ذلك  سمرئيس ق  مدير  عميد نائب رئيس
 Fقيمة 

مستو
ى 
  الداللة

1 
وضوح أهميـة إدارة المـوارد البـشرية     
  إلكترونياً لدي المستويات اإلدارية المختلفة

8.09 8.43 8.45 8.48 7.94 1.860 .122 

2 
دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة 

  اإللكترونية
6.69 6.79 7.34 7.00 6.99 .805 .524 

3 
 توفر بنية تحتية لدي مركـز تكنولوجيـا       

  المعلومات
- - 7.91 7.57 7.28 .553 .581 

 073. 2.197 6.45 6.33 6.55 6.62 4.86  نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية 4

5 
نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية      

  اإللكترونية  
5.49 6.57 6.36 6.34 5.82 1.138 .342 

 249. 1.366 6.90 7.04 7.19 7.10 6.28  جميع المجاالت
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لجميع المجاالت ،   )  0.05  (أن قيمة مستوى الداللة أكبر من     ) 30.6(يتضح من جدول     -1
ـ          مما يؤدي إلى    أنـه          ى قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة والتي تنص عل

هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة حـول واقـع إدارة المـوارد               "
 . "عزى لمتغير المسمى الوظيفي في الجامعات الفلسطينية تe-HRM  إلكترونياًالبشرية 

ال تتأثر المجاالت كلها بمتغير المسمى الوظيفي حيث أن قيمة مستوى الداللة أكبر مـن                -2
 .  لمتغير المسمى الوظيفي ال يتغير رأي أفراد العينة تبعا ، وبالتالي) 0.05(

س أو  لعينة مسميات وظيفية من فئة نائب رئي      في نتائج المجال الثالث ال يتوفر من أفراد ا         -3
الرغم من وجود نائب رئيس لتكنولوجيا المعلومات       على  أنه  عميد ، ويعلل الباحث ذلك ب     

 وا للباحث لتعبئة االسـتبانة نظـرا      في جامعتي اإلسالمية واألقصى ، إال أنهم لم يستجيب        
 غزة  إلسرائيلي األخير على  عد العدوان ا  النشغالهم الكبير في إعادة اعمار ما تم تدميره ب        

وخاصة االعتداء الذي أصاب الجامعة اإلسـالمية بـشكل           ، 1/2009-12في شهري   
  .، باإلضافة إلى ضغوط العمل الكبيرة التي تقع على عاتق نواب الرئيس مباشر 
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  النتائج والتوصيات: الفصل السابع 
  

   نتائج الدراسة1.7
   توصيات الدراسة2.7
   دراسات مقترحة3.7
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  نتائج الدراسة 1.7
  

، ثـم   يستعرض الباحث في هذا الفصل األخير أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسـة                
 يليها مجموعة من الدراسات المـستقبلية المقترحـة         ، تلك النتائج    التوصيات المقترحة بناءا على   

  . وتوجههم تقبالي يمكن أن تفيد الباحثين مسالت
ة بعناية مـن    ، واستخدام مجموعة مختار    بعد إجراء التحليالت اإلحصائية المختلفة ألداة الدراسة      

ومن خـالل المقـابالت     نتائج دقيقة تتفق مع أهمية الدراسة ومشكلتها ، التحليالت للحصول على  
  :العديدة التي أجراها الباحث ، تم التوصل إلى النتائج التالية 

ضوح لدى عينة الدراسة ألهمية إدارة الموارد البشرية إلكترونياً ، وإدراك تـام             هناك و  -1
 وتطويرهـا   e-HRMوهذا يساعد بشكل كبير على تبنـي         ،من قبلهم لفوائدها المتعددة     

 .كون أفراد الدراسة من المستويات اإلدارية العليا وممن يؤثرون في اتخاذ القرار 

 . ل إلى اإلدارة اإللكترونيةتدعم إدارة الجامعات عملية التحو -2

تعتبر توفر بنية تحتية لدى مراكز تكنولوجيا المعلومات في الجامعات المعنية بالدراسة             ت -3
، ويعلل الباحث ذلك بسبب ازدياد االعتمـاد        كافية عمليا للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية       

  .بشكل كبير على استخدام التقنيات المعاصرة في كافة مجاالت العمل 
نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية يختلف بنسب متفاوتة من جامعة ألخـرى ولـه          -4

، ويعلـل الباحـث هـذا        تأثير كبير نحو التوجه إلى إدارة الموارد البشرية إلكترونيـاً         
االختالف بسبب تباين أولويات الجامعات وخططهـا التطويريـة وإمكانياتهـا الماديـة             

 .والبشرية 

 وظـائف إدارة  تعليمية اإللكترونية لـه تـأثير علـى      قديم الخدمات ال  نظام الجامعة في ت    -5
االتصال والـتعلم     التدريب والتطوير ،   تالموارد البشرية اإللكترونية وخاصة في مجاال     

 . اإللكتروني

ـ  ئية في استجابة أفراد العينة تعـزى      ال توجد فروق ذات داللة إحصا      -6  المتغيـرات   ى إل
، فئـة الوظيفـة ،       ، عدد سنوات الخدمـة     هل العلمي ، المؤ  الفئة العمرية ( الشخصية  

، بسبب وجود تقارب بين مواصفات أفراد العينـة فـي الجامعـات             ) المسمى الوظيفي   
 .المعنية بالدراسة 

 متغيـر الجامعـة   ئية في استجابة أفراد العينة تعزى إلـى     توجد فروق ذات داللة إحصا     -7
 .لصالح الجامعة اإلسالمية 

 متكامل حتى اآلن في أي جامعـة مـن الجامعـات المعنيـة              e-HRMال يوجد نظام     -8
   .بالدراسة
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 إن مفهوم اإلدارة اإللكترونية مفهوم واسع يشمل عـدة أنظمـة إلكترونيـة مختلفـة ،                 -9
  . من هيكلية المنظمة إلى إجراءات العمل ل إليها يلزم تغييرات واسعة بدءاوالتحو

 لحاجتهـا هـي   تقوم الجامعات بتطويرها طبقا  لتي   من أهم أنظمة اإلدارة اإللكترونية ا      -10
  .أنظمة الموارد البشرية اإللكترونية 

 المختلفـة  ICT توفر الجامعات وسائل اتصال مختلفة مع موظفيها باستخدام وسـائل       – 11
   .SMSخدمة كالبريد اإللكتروني و

 ، وأثـر هـذا       قطاع غـزة   عات من الحصار المالي المفروض على      تعاني كافة الجام   -12
  تـوفير الـدعم المـالي لمـشاريع التحـول إلـى اإلدارة              الحصار بشكل كبير على   

  . اإللكترونية
 ساهمت الضائقة المالية التي تمر بها الجامعات إلى وضع أولويـات مختلفـة حـسب          -13

التغطية المالية المتوفرة ، حيث وضعت جامعتي األزهر واألقصى أولوياتهمـا فـي             
 امعة اإلسالمية في تنفيـذ مـشروع حوسـبة العمليـات           تطوير البنية التحتية ، والج    

  . اإلدارية
 الجامعات المعنية بالدراسة ، ولكن حـسب        أنظمة معلومات إدارية محوسبة لدى      توفر -14

زهر واألقـصى ،     في جامعتي األ   ةاطالع الباحث الميداني ، يتم استكمال هذه األنظم       
  .ية بينما يتم تطوير هذه األنظمة في الجامعة اإلسالم

 تعتبر أنظمة المعلومات اإلدارية المحوسبة كافية للبدء في مشروع التحول إلى اإلدارة             -15
  .اإللكترونية 

 الالزمـة   الفنية  تتوفر لدي الجامعات المعنية بالدراسة الكفاءات البشرية واإلمكانيات           -16
  .للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية 

ة الالزمة للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية ، وبالتـالي     الرغم من توفر البنية التحتي      على -17
تطبيق إدارة الموارد البشرية إلكترونياً بشكل كامل ، إال أنه لوحظ من نتائج المجـال               

   .e-HRMالرابع تباين واختالف في تطبيق أنشطة ووظائف  
،   بشكل أساسي في األنـشطة التـي تخـص االسـتقطاب         ICT يتم استخدام أدوات       -18

، ويعلل الباحث ذلـك     التغذية الراجعة للموظف    وحضور واالنصراف ، تقييم األداء      لا
  . e-HRMكون تلك الوظائف من األنشطة األساسية لنظام 

،   ما زالت بعض األنشطة األساسية إلدارة المـوارد البـشرية ال تطبـق إلكترونيـاً               -19
 تحديـد   ب عـن بعـد ،      التدري جور، ، األ   التوظيف ، المقابالت ، اختبارات    كالمنافع

وتخطيط المسار الوظيفي ، ويعلل الباحث ضـعف التوجـه         االحتياجـات التدريبيـة   
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 مؤسسات محليـة ، وال توظـف   نشطة من وجهة نظره إلى أن الجامعات هي   لهذه األ 
  . إلى تلك األنشطة محدود  اإللكتروني كبيرة كل سنة ، مما يجعل التوجهأعدادا

ـ       إن ثقافة المجتمع الذي      -20 كل أساسـي ، والتواصـل   شيقوم على العالقات اإلنـسانية ب
المستمر بين أفراده ، يؤثر من وجهة نظر الباحث في عدم تحويل بعض أنشطة إدارة               
الموارد البشرية إلى إلكترونية ، مثل عدم ربط نظام الحضور واالنـصراف بنظـام              

ـ            ة ، وأنـشطة    األجور بشكل إلكتروني ، حيث يتدخل العنصر البشري في هذه الناحي
  .إنهاء الخدمة واإلحالة إلى المعاش 

 ،   جدا  استخدام النماذج اإللكترونية الخاصة بمعامالت شئون الموظفين ما زال محدودا          -21
  .  بشكل كبيرe-HRMوهو يقلل االستفادة من مزايا  

، وهي رافـد مهـم للتعلـيم          الخدمات التعليمة اإللكترونية ، هي واقع العصر الحالي        -22
نظامي في عصر تكنولوجيا اإلنترنت وثورة المعلومات ، ويمكـن االسـتفادة مـن              ال

مزاياها بشكل واسع في بعض أنشطة إدارة الموارد البـشرية كـالتعلم اإللكترونـي              
  .والتدريب عن بعد 

 يوجد لدى الجامعات المعنية بالدراسة خدمات تعليمية إلكترونية متفاوتة ، من حيـث               -23
خدمـة   ، ، حيث يوجد خدمـة المـؤتمرات المرئيـة التفاعليـة          الوسائل واألدوات   

  .المؤتمرات المرئية وخدمة الفيديو عبر اإلنترنت 
 أظهرت نتائج الدراسة عدم استعمال أي وسيلة للتعلم والتدريب عن بعد ، بالرغم من                -24

  . توفر األدوات الالزمة لذلك والمزايا العديدة التي يوفرها التعلم والتدريب عن بعد
منشورة إلكترونيـاً  التدريبية  المواد  التعليمية و محدودية المواد ال   أظهرت نتائج الدراسة     -25

  .خاصة بالموظفين وال
 فئة الطلبة أكثر مـن المـوظفين ،   لخدمات التعليمية اإللكترونية على   يتم التركيز في ا    -26

  . بالرغم من إمكانية استخدام تلك الخدمات لفئة الموظفين
د ممارسة فعلية للتدريب والتطوير عن بعد من قبل إدارة الموارد البشرية فـي          ال يوج  -27

  . الجامعات المعنية بالدراسة
 بالشكل األمثـل فـي إدارة المـوارد البـشرية           ICT ال يتم استغالل أدوات ووسائل       -28

  . في الجامعات e-HRMعدم اكتمال أنظمة ل، ويعلل الباحث ذلك إلكترونياً 
ويعلل الباحث  أنظمة خدمات الموظفين الذاتية مع أنظمة الرواتب واألجور          عدم ترابط    -29

  . في الجامعات e-HRMذلك لعدم اكتمال أنظمة 
تتبع الجامعات استراتيجية الجمع ما بين األعمال التقليدية واإللكترونية ، وهو مؤشـر             -30

  .ايجابي في عملية التحول إلى اإلدارة اإللكترونية 
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  راسة توصيات الد2.7
  

 من إدارات   لي جملة من التوصيات المعتمدة على نتائج الدراسة ، آمال         يقدم الباحث فيما ي   
 لديها ، ولالستفادة من هذا المجال فـي   e-HRMالجامعات المعنية بالدراسة األخذ بها لتطوير

  : وهذه التوصيات هي تعزيز التوجه نحو اإلدارة اإللكترونية ،
  .وجه الرسمي والعملي نحو اإلدارة اإللكترونية وأنظمتها قيام إدارات الجامعات بالت -1
 .في ما يخص التحول إلى اإلدارة اإللكترونية التعاون والتنسيق بين الجامعات  -2

توفير الدعم المالي المقدم لمراكز تكنولوجيا المعلومات ألهميتها في عملية التغيير إلـى              -3
 . اإلدارة اإللكترونية

اريع التغيير إلـى اإلدارة اإللكترونيـة ووضـعها فـي           البحث عن مصادر تمويل لمش     -4
 .أولويات الخطط اإلستراتيجية للجامعات 

   الموجـودة فـي عمليـة التغييـر إلـى اإلدارة      ICTاالستفادة مـن أدوات ووسـائل        -5
 . ةاإللكتروني

  .ICTمواكبة التغيرات المتسارعة في مجال اإلدارة اإللكترونية وأدوات ووسائل  -6

وعية الثقافية بأهمية التحول إلى اإلدارة اإللكترونية واسـتعمال أدواتهـا   رفع مستوى الت  -7
 .في العمل اليومي للموظف 

العمل على تطوير أنظمة المعلومات اإلدارية المحوسبة بحيث تغطي كافـة الجوانـب              -8
 .اإلدارية 

 تطوير الهيكلية اإلدارية للجامعات بمـا يتناسـب مـع عمليـة التغييـر إلـى اإلدارة                  -9
 . كترونيةاإلل

 في أنشطة ووظائف إدارة الموارد البشرية في الجامعات ، حيـث          ICT تطوير استخدام    -10
 في كافة الجامعات ، وتقييم األداء وتقديم طلبات التوظيف          ESSما زالت مقتصرة علي     

في الجامعة اإلسالمية فقط ، وما زالت هناك العديد من األنشطة التي يمكن تنفيذها من               
  . في الجامعات ICTل الموجود حاليا من أدوات ووسائل خالل استغال

 في الجامعات ، لما لها من دور أساسي في نجاح عملية التحول إلـى   e-HRM تطوير-11
  . اإلدارة اإللكترونية 

 التوسع في استخدام النماذج اإللكترونية إلدارة شئون الموظفين لالستفادة مـن مزاياهـا         -12
  .  وتخفيض وقت انجاز المعامالت المتعددة كتقليل النفقات

  



 219 
 

 من الورقية ، مما يساهم بشكل كبيـر فـي           اسالت اإللكترونية الداخلية بدال    اعتماد المر  -13
  . تقليل النفقات المالية اإلدارية ، وسرعة إنجاز العمل

 استصدار تشريع قانوني للتوقيع اإللكتروني ، لما له من أهمية في التحـول               العمل على  -14
  . إلى اإلدارة اإللكترونية الكامل

 االستفادة من الخدمات التعليمية اإللكترونية في أنشطة ووظائف إدارة الموارد البـشرية             -15
كالتدريب والتعلم عن بعد ، حيث أن اإلمكانيات متوفرة ولكن ال تستغل في هذا المجال               

  .بالنسبة للموظف 
الي ، وهو مجال واسع يفيد الموظف        التعلم والتدريب عن بعد هو أحد سمات العصر الح         -16

ال بشكل أوسع مما    والطالب والمجتمع ، وعلى إدارات الجامعات التركيز على هذا المج         
 عن إطار الموظف ، يمكن استخدام تلك المزايا فـي عمـادة             ، فبعيدا  هو موجود حاليا  

   .التعليم المستمر ، مراكز التدريب واالستشارات ، مراكز تنمية المجتمع وغيرها
، حيث يتـوفر لـدى القطـاع     ICT رفع مستوى التعاون مع القطاع الخاص في مجال       -17

الخاص القدرة على مساعدة مراكز تكنولوجيا المعلومات في عملية التغيير إلـى اإلدارة      
  .اإللكترونية 

 المتوفرة لدى الجامعات ، شبكات اإلنترنـت ،         ICT  االستغالل األمثل ألدوات ووسائل    -18
الحاسوب في انجاز العمل وتبسيط إجراءاته ، واعتبار تلـك األدوات اسـتثمار    وأجهزة  

 كل موظف   س الهدف هو وضع جهاز حاسوب لدى      ي فل للجامعة وليس امتالك للمعدات ،    
 إنترنت فقط ، ولكن الهدف هو االستفادة من جهاز الحاسـوب والـشبكة وأدوات               خطو

ICT في جميع المجاالت إلى أقصى حد ممكن .  
تحقيق التكامل بين أنظمة المعلومات اإلدارية المحوسبة ، والعمل على ربـط مـا هـو           -19

موجود حاليا بشكل كامل كبداية للتحول التدريجي إلى اإلدارة اإللكترونية ، فعلى سبيل             
المثال ، يمكن ربط نظام األجور بنظام الحضور واالنـصراف وبخـدمات المـوظفين                

  . نظام األجور الذاتية ، أو تقييم األداء مع
  
 

  
  
  
  
  
  



 220 
 

   دراسات مقترحة3.7
  

في ختام هذه الدراسة ، فإن الباحث يوجه من يرغب في إجراء دراسات مستقبلية حـول   
  : بعمل دراسات فيما يلي e-HRMموضوع إدارة الموارد البشرية اإللكترونية 

 . عملية التخطيط في المنظمة  علىe-HRMأثر استخدام  -1

 .  عملية الرقابة في المنظمة علىe-HRMأثر استخدام  -2

 . كفاءة المنظمة ى علe-HRMأثر استخدام  -3

 . وتخفيض تكاليف النفقات المالية اإلدارية e-HRMالعالقة بين استخدام  -4

 . في أنشطة إدارة الموارد البشرية ICTأثر ثقافة المجتمع على استعمال أدوات  -5

   .ةمستقبل التدريب عن بعد في الجامعات الفلسطيني -6
 .ع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفلسطينية واق -7

 .واقع التعليم اإللكتروني واستخداماته المعاصرة في فلسطين  -8

  .المنظمة كفاءة وظائف إدارة الموارد البشرية في  على ICTأثر استخدام أدوات  -9
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  عــالمراج
  
  

  المراجع العربية : أوالً 
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  المواقع اإللكترونية: ثالثاً 
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  المراجع العربية : أوالً 
  

  الكتب
  

  باسـتخدام برمجـة      اإلحـصائي أساليب التحليل   ،   محمد خير  ، أبو زيد SPSS   دار ،
 .م 2005الطبعة األولى ،  ، عمان ، األردن صفاء للنشر والتوزيع ،ال

      دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،          الموارد البشرية  إدارةحمد ،   أأبو شيخه ، نادر ، 
 .م 2000األردن ، الطبعة األولى ، 

            ، دار المنـاهج     األعمال اإللكترونيـة  التكريتي ، سعد غالب ، والعالق ، بشير عباس ، 
 .م 2002للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، 

 الخـوارزمي ،      ،  أيـن  إلـى  إدارة الموارد البـشرية    ، حمدأعبد الحكم    ، الخوارزمي 
 . م 2003 ، الطبعة األولى ، مصر ، القاهرة

       ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمـان ،  إدارة الموارد البشرية  الربايعة ، على محمد ، 
 .م 2003األردن ، 

       ، دار الـصفاء للنـشر      ،   اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفـة     الزيادات ، محمد عواد
 .م 2008األردن ، والتوزيع ، عمان ، 

 ـ سالم ، مؤيد سعيد ، وصالح ، عـادل حر         ال مـدخل  إدارة المـوارد البـشرية   وش ، ح
الطبعـة الثانيـة ،     ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، إربد ، األردن ،             استراتيجي

 .م 2006

     دار وائل للنشر ، عمان ، األردن ،         اإللكترونية اإلدارة،   عبد الرازق السالمي ، عالء ،  
 .م 2008

 شبكات اإلدارة االلكترونيـة    ، حسين عالء  ،ي  والسالم ، عالء عبد الرازق   ، السالمي ،  
 .م 2005 ، الطبعة األولى ، األردن ، عمان دار وائل للنشر ،

 نظم المعلومات اإلدارية     ، فايز جمعه  ، النجارMIS ،       ، دار الراية للنـشر والتوزيـع 
 . م 2007، الطبعة الثانية ، األردن ، عمان

 الـدار الجامعيـة ،      لكترونية بـين النظريـة والتطبيـق      الحكومة اإل ، فريد ،     النجار ، 
 .م 2008 اإلسكندرية ، مصر،

      ، مجموعة النيـل العربيـة ، الطبعـة          اإللكترونيةالحكومة   الهوش ، أبو بكر محمود ، 
 .م 2006األولى ، القاهرة ، مصر ، 
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      ، جامعة القدس المفتوحـة ، فلـسطين ،          بشرية القوى ال  إدارةجامعة القدس المفتوحة ، 
 .م 1998

       ، مكتبـة ومطبعـة دار األرقـم ، غـزة          مبـادئ اإلدارة  جامعة القدس المفتوحـة ،   ،      
 .م 2007فلسطين ، 

     ، إدارة الموارد البشرية في القرن الحـادي       ،    نعيم  ، زهير  الصباغ و درة ، عبد الباري
 .م 2008، الطبعة األولى ، عمان ، األردن ،  ، دار وائل للنشر والتوزيع والعشرين

        ، دار صـفاء للنـشر والتوزيـع ،          إدارة الموارد البشرية  شحادة ، نظمي ، وآخرون ، 
 .م 2000عمان ، األردن ، الطبعة األولى ، 

  ، دار الـسحاب للنـشر والتوزيـع       ، اإلدارة االلكترونية  ، فالرؤوطارق عبد    عامر ، 
 . م2007الطبعة األولى ، ، مصر

 دار وائـل للنـشر      إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي    ،   ، سهيلة محمد   عباس ،  ،
 . م2003 ،  األردن ، الطبعة األولى ،عمان

       ، دار صـفاء للنـشر والتوزيـع ، عمـان ،              إدارة المعرفة عليان ، ربحي مصطفى ، 
 .م 2008األردن ، الطبعة األولى ، 

       ، دار المنـاهج ، عمـان ، األردن ،       الحكوميـة  إدارة األعمـال  محمد ، موفق حديد ، 
 .م 2002

       ، الريـاض ، الـسعودية ،         ، دار المريخ للنـشر     اإلدارة اإللكترونية نجم ، نجم عبود ،
 .م 2004

  الطبعـة   ، األردن ، عمـان  ، دار زهـران   ، إدارة الموارد البشرية   ، حنا ، نصر اهللا
 .م 2002 ، األولى

      ترجمـة  (  ، اإلدارة االلكترونية للموارد البـشرية  هام ،   هوبكنز ، برايان ، جيمس مارك
 .م 2006، دار الفاروق للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، )  خالد العامري

      ، معهـد اإلدارة العامـة ،        اإلدارة اإللكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية    ياسين ، سعد ، 
 .م 2005السعودية ، 

  
   والمؤتمرات والتقاريرالدوريات

 
 ا االتصاالت والمعلومات وأثره على     استخدام أدوات تكنولوجي   مستوى، محمد ،     لجدايةا 

 ، المجلة األردنية في     األداء التنظيمي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة       
 .م 2008 ، 2 ،العدد 4إدارة األعمال ، المجلد 
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      ، ية والقدرة التنافـسية للتعلـيم       ، مؤتمر المعلومات   شبكة التدريب عن بعد   الحنفي ، وليد
 .م 2005المفتوح ، العريش ، مصر ، 

  ، لكترونية وتطبيقاتها  الحكومة اإل  ، طارق شريف  ، والعلوش ، محمد محمود  الطعامنة
 ، مـصر  ، القـاهرة  ،  المنظمة العربية للتنمية اإلداريـة    اتمنشور ، في الوطن العربي  

 .م 2004

 منـشورات    التدريب الغير تقليديإلىلكتروني مدخل التعلم اإل ، إيمان محمد  ، الغراب ،
  .م 2003 ، مصر ، القاهرة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،

  ، عليها التحديات المعاصرة أمام الموارد البشرية العربية وسبل التغلب          ، حسن شعبان 
 . م2006، العدد الرابع ،  46المجلد  ، دورية اإلدارة العامة ،

   المـؤتمر  ستراتيجية الحديثة في إدارة الموارد البشريةاالتجاهات االهام ، هارون ، س ، 
 .م 2005مصر ، العلمي السنوي الدولي الحادي والعشرين ، القاهرة ، 

      ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، العـدد     مجلة التعليم اإللكتروني  مركز التعليم اإللكتروني ، 
 .م 2008األول ، 

     المعلومات في الجامعة اإلسالمية     إدارة شؤون تكنولوجياIST   ،    تقرير خاص بإنجازات
 .م 2009، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، فلسطين ، اإلدارة 

     ، جامعة األقصى ، غزة ، فلـسطين ،        تقرير خاص بإنجازات المركز   مركز الحاسوب ، 
 .م 2009

  
  الرسائل الجامعية

 
       ، فاعليـة إدارة شـؤون      ثرها على لومات الموارد البشرية وأ   نظم مع أبو رحمة ، أمل 

 ، رسالة ماجستير غيـر      الموظفين في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بقطاع غزة       
  .م 2005منشورة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، فلسطين ، 

       ، تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات اإلدارية في          أبو سبت ، صبري
رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة ، الجامعـة             ، طاع غزة الجامعات الفلسطينية في ق   

 .م 2005اإلسالمية ، غزة ، فلسطين ، 

      ، اإلدارة العليا فـي الجامعـات       قة بين التوجه االستراتيجي لدى    العالالدهدار ، مروان 
، رسـالة   "  جامعـات قطـاع غـزة      دراسة ميدانية على   "الفلسطينية وميزتها التنافسية  
 .م 2006جامعة اإلسالمية ، غزة ، فلسطين ، ماجستير غير منشورة ، ال
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      ، متطلبات نجاح مشروع الحكومة اإللكترونية من وجهة نظر اإلدارة         الغوطي ، إبراهيم
رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسـالمية ،           ، العليا في الوزارات الفلسطينية   

 .م 2006، فلسطين ،  غزة

      ، لكتروني في إدارة مراكز تكنولوجيـا      وقيع اإل متطلبات استخدام الت  المصري ، صالح
رسالة ماجستير غيـر منـشورة ،    ، المعلومات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة 

 .م 2007الجامعة اإلسالمية ، غزة ، فلسطين ، 

 تقييم فعالية تطبيق إجراءات التوظيف في الجامعات الفلسطينية في          ، دنيا راسم ،    عودة
، فلـسطين ،    الجامعة اإلسـالمية ، غـزة      جستير غير منشورة ،   ا ، رسالة م   قطاع غزة 

 .م 2008

  
  الميدانيةالمقابالت 

 
 شؤون  مدير  ، محمد الفسيس /  مع السيد    مقابلة  IST الجامعة اإلسـالمية ، غـزة ،        ى ف 

 .م 23/2/2009م وبتاريخ 8/12/2008-6بتاريخ   

     الجامعة اإلسـالمية ،     فىمات  أنظمة المعلو دائرة  رئيس  ،  عماد كحيل   / مقابلة مع السيد 
 .م 21/2/2009غزة ، بتاريخ 

     دائرة  فىمحلل نظم   مدير مشروع شئون الموظفين و    ،  منير المصري   / مقابلة مع السيد 
  .م 21/2/2009 في الجامعة اإلسالمية ، غزة ، بتاريخ البرمجة

     ة ، غزة ،     الجامعة اإلسالمي  فىت  شبكاأمن ال مهندس    ، محمود الهوبي / مقابلة مع السيد
  .م 1/12/2008بتاريخ 

     الجامعة اإلسالمية ،    فىرئيس دائرة اللوازم التقنية     ،  صالح المصري   / مقابلة مع السيد 
 .م 28/1/2009غزة ، بتاريخ 

     بالل النبريصي ، موظف فى مركز التعليم اإللكتروني فـى الجامعـة            / مقابلة مع السيد
 .م 2/5/2009اإلسالمية ، غزة ، بتاريخ 

 دائرة الجودة فـي الجامعـة اإلسـالمية ،          موظف فى ،  خالد الدهليز   / لة مع السيد    مقاب   
 .م 23/11/2008غزة ، بتاريخ 

     الجامعـة   فـى أحمد أبو لبدة ، موظف في دائرة شـؤون المـوظفين            / مقابلة مع السيد 
 .م 28/1/2009اإلسالمية ، غزة ، بتاريخ 

     الجامعـة   فـى ائرة شؤون الموظفين    موظف في د  ،  مروان الجماصي   / مقابلة مع السيد 
 .م 28/1/2009اإلسالمية ، غزة ، بتاريخ 



 226 
 

     منتصر الحلبي ، رئيس وحدة      / مقابلة مع السيدITU جامعـة األزهـر ، غـزة ،         فى 
 .م 1/2/2009بتاريخ 

    جامعـة األزهـر ،   فىهيثم غبن ، موظف في دائرة شؤون الموظفين / مقابلة مع السيد 
  .م27/1/2009غزة ، بتاريخ 

     جامعة األقصى ،    فىمحمد عودة ، موظف في دائرة شؤون الموظفين         / مقابلة مع السيد 
 .م 29/1/2009غزة ، بتاريخ 

     جامعـة   فـى سهام أبو لبدة ، موظفة في دائرة شـؤون المـوظفين            / مقابلة مع السيدة   
 .م 29/1/2009األقصى ، غزة ، بتاريخ 

     فـى جامعـة   - الـسابق  -لحاسـوب  يوسف يوسف ، رئيس مركز ا  / مقابلة مع السيد  
 .م 29/1/2009األقصى ، غزة ، بتاريخ 

     فـى جامعـة   - الحـالي  -حسن داوود ، رئيس مركـز الحاسـوب       / مقابلة مع السيد  
  .م 29/1/2009األقصى ، غزة ، بتاريخ 

  
  المراجع األجنبية: ثانياً 

Books 
  

 C. Kenneth Laudon , Jane p.Laudon , Management Information 
Systems , Prentice Hall , New Jersey , USA , 9th ed, 2006 . 

 James A.O'Brien , Management Information Systems , McGraw-
Hill Irwin , New York , USA , 5th  ed , 2002 . 

 Michael Armstrong , Human Resource Management Practice , 
kogan Page Limited , great Britain ,8th  ed , 2001 . 

 R.Wayne Mondy , Robert M.Noe , Human Resource Management 
, Pearson , New Jersey , USA , 9th ed , 2005 . 

 Stephen Haag , Maeve Cummings , Donald J.McCubbrey , 
Management Information Systems for the Information Age , 
McGraw-Hill Irwin , New York , USA , 3rd ed , 2002 . 

 Teresa Torres-Coronas , Mario Arias-Oliva , Encyclopedia of 
Human Resource Information Systems : Challenges in e-HRM , 
IGI Global , Hershey , USA , www.books. google.com , 2009 . 
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Periodic 
  

 Dianna L.Stone , Eugene F.Stone Romero , Kimberly Lukaszewski , 
Factors Affecting the Acceptance and Effectiveness of Electronic 
Human Resource Systems , Human Resource Management Review 
, Vol.(16) , Issue(2) , pp 229-244 ,www.sciencedirect.com , 2006 . 

 Huub Ruel , Tanya Bondarouk, Mandy Van Der Velde , The 
Contribution of e-HRM to HRM Effectiveness : Results from 
Quantitative Study in a Dutch Ministry , employee relation , 
Vol.(29) , Issue(3) , pp 280-291 , 2007 . 

 Miguel R.Olivas-Lujan , Jacobo Ramirez , Laura Zapata-Cantu ,        
e-HRM in Mexico: Adapting Innovations for Global 
Competitiveness , International Journal of Manpower , Vol.(28) , 
issue(5) ,  pp418-434 , Emerald Group Publishing Limited , 2007 . 

 Paul Hawking , Andrew Stein , Susan Foster , e-HR and Employee 
Self Service , Journal of Issues in Informing Science and 
Information Technology ,Vol.(1) , pp1016-1026 , 2004 . 

 Stefan Strohmeier , Research in e-HRM: Review and implications 
, Human Resource Management Review ,Vol.(17) , Issue(1) , pp 19-
37 , www.sciencedirect.com , 2007 . 

 
Researches & Reports 
 

 Chartered Institute of Personnel and Development , Changing 
Agenda , UK ,  www.cipd.co.uk , 2006 . 

 Emma Parry , Shaun Tyson , Doone Selbie , Ray Leighton , HR and 
Technology: Impact and Advantages , www.cipd.co.uk , 2007 . 

 Huub Ruel , Tanya Bondarouk , Jan kees Looise , e-HRM 
:Innovation or Irritation ,  www.bnet.com , 2004 . 

 Jennifer Schramm , HR Technology Competencies : New Roles 
for HR Professionals , HR Magazine , www.shrm.org /research , 
2006 . 

 Peter Baloh , Peter Trkman , Influence of Internet and 
Information Technology on Work and Human Resource 
Management , www.informingscience.org , 2003 . 

 Steve Foster , An Exploratory Analysis of e-HRM in the Context 
of HRM Transformation , University of Hertfordshire , 
http://hdl.hangle.net/2299/1405 , 2008 . 

 
  
  

http://www.sciencedirect.com
http://www.sciencedirect.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.cipd.co.uk
http://www.bnet.com
http://www.shrm.org
http://www.informingscience.org
http://hdl.hangle.net/2299/1405
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  مواقع إلكترونية: ثالثاً 
  

  ، تعريف بالجامعة اإلسالمية)  صباحا22/7/2009،2.47(الجامعة اإلسالمية 
http://www.iugaza.edu.ps/ar/AboutIUG/Default.aspx 

  تكنولوجيا المعلومات ، إحصائيات، )  صباحا22/7/2009،2.50(الجامعة اإلسالمية 
http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/stats.asp 

تكنولوجيـا المعلومـات ، دائـرة التعلـيم         ،  )  صـباحا  22/7/2009،2.52(الجامعة اإلسالمية   
  ياإللكترون

http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/elearning.asp 
مـشروع حوسـبة    تكنولوجيا المعلومـات ،     ،  )  صباحا 22/7/2009،2.54(الجامعة اإلسالمية   
  العمليات اإلدارية

http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/BPM.asp 
تكنولوجيـا المعلومـات ، مركـز التعلـيم     ، )  صـباحا  22/7/2009،2.58(الجامعة اإلسالمية   

   والتكنولوجيا األكاديمية ، مجلة التعليم اإللكترونيياإللكترون
elearning/ps.edu.iugaza.www://http 

  ، تعريف بجامعة األزهر)  صباحا22/7/2009،3.01(جامعة األزهر 
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/About/About.htm 

  وحدة تكنولوجيا المعلومات، ) صباحا 22/7/2009،3.05(جامعة األزهر 
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/Centers/Information_Technology_Unit/I
TU.htm 

  )  صباحا22/7/2009،3.07(جامعة األقصى 
http://www.alaqsa.edu.ps/ar/default.asp?pageid=1051 

  ، مركز الحاسوب)  صباحا22/7/2009،3.09(جامعة األقصى 
964=pageid?asp.default/ar/ps.edu.alaqsa.www://http 

http://www.aboutonlinetips.com/wi-fi-security-how-to-secure-your-wi-fi-
network (22/7/2009,2.44 AM) 
http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2698 (22/7/2009,2.45 
AM) 
http://www.hazemsakeek.com/magazine/images/stories/2008tafseerat/wim
ax33.jpg (22/7/2009,2.46 AM) 
http://www.isixsigma.com (20/2/2009,3.00 PM) 
www.sciencedirect.com (22/7/2009,3.17 AM) 
www.cipd.co.uk (22/7/2009,3.19 AM) 
www.bnet.com (22/7/2009,3.20 AM) 
www.informingscience.org (22/7/2009,3.22 AM)  
www.shrm.org /research (22/7/2009,3.25 AM) 
www.suwet.com/master (22/7/2009,3.28 AM) 

http://www.iugaza.edu.ps/ar/AboutIUG/Default.aspx
http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/stats.asp
http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/elearning.asp
http://www.iugaza.edu.ps/ara/it/BPM.asp
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/About/About.htm
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/Centers/Information_Technology_Unit/I
http://www.alaqsa.edu.ps/ar/default.asp?pageid=1051
http://www.aboutonlinetips.com/wi-fi-security-how-to-secure-your-wi-fi
http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2698
http://www.hazemsakeek.com/magazine/images/stories/2008tafseerat/wim
http://www.isixsigma.com
http://www.sciencedirect.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.bnet.com
http://www.informingscience.org
http://www.shrm.org
http://www.suwet.com/master
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www.books.google.com (22/7/2009,3.35 AM) 
http://scholar.google.com (22/7/2009,3.40 AM) 
http://hdl.hangle.net/2299/1405 (2/2009)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.books.google.com
http://scholar.google.com
http://hdl.hangle.net/2299/1405
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  قــالمالح
  أسماء السادة المحكمين ) 1( ملحق 
  كتاب تسهيل المهمة واالستبانة ) 2( ملحق 
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   )1( ملحق 
  أسماء السادة المحكمين

  
  مكان العمل  الدرجة العلمية  الجامعة  اسم الدكتور  الرقم

  عميد كلية التجارة  شاركأستاذ م  اإلسالمية  رشدي وادي  1
  عميد التخطيط والتطوير  أستاذ   اإلسالمية  ماجد الفرا  2
  التعليم المستمرخدمة المجتمع وعميد   أستاذ مساعد  اإلسالمية  سمير صافي  3
  ITعميد كلية     مشاركأستاذ  اإلسالمية  عالء الهليس  4
  ISTمساعد نائب الرئيس لشؤون  أستاذ  اإلسالمية  حاتم حماد  5
   كلية التجارة–مشرف الدراسات العليا   تاذ أس  اإلسالمية  يوسف عاشور  6
  كلية التجارة -رئيس قسم   أستاذ مساعد  اإلسالمية  يوسف بحر  7
  كلية التجارة  أستاذ مساعد  اإلسالمية  سامي أبو الروس  8
  التجارةكلية   أستاذ مساعد  اإلسالمية  نافذ بركات  9
  اد والعلوم اإلداريةعميدة كلية االقتص  شاركأستاذ م  األزهر  نهاية التلباني  10
  عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات  أستاذ مشارك  األزهر  سامي أبو ناصر  11
  نائب الرئيس للتخطيط والجودة  أستاذ مشارك   األزهر  محمود عكاشة  12
  رئيس قسم اإلحصاء  أستاذ مشارك  األزهر   الهبيلعبد اهللا  13
  الهندسة وتكنولوجيا المعلومات كلية   مساعدأستاذ   األزهر  إيهاب زقوت  14
  رئيس قسم إدارة األعمال  أستاذ مساعد  األزهر  رامز بدير  15
  العلوم اإلداريةكلية     مساعدأستاذ  األقصى  أحمد المشهراوي  16
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   )2( ملحق 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
 

 غزة –الجـامعة اإلسـالمية 
عمادة الدراسـات العليا            

  كليـــة التجـــــارة
قســم إدارة األعمـــال           

  

 
 

  

  
--------/رقم االستبانة 

--------/  التاريخ --
-----                           

  
  

  ،........،األخت الفاضلة ......األخ الفاضل  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

  
أرجو التفضل بإعطائي جزءا من وقتكم الثمين لإلجابة على أسئلة االستبانة للتعرف على             

  . في الجامعات الفلسطينية e-HRMواقع إدارة الموارد البشرية إلكترونياً 
، وتهدف إلى التعرف     ي استكمال لمتطلبات نيل درجة الماجستير من الجامعة اإلسالمية بغزة         وه

على توجهات إدارة الجامعة نحو التغيير إلى إدارة الموارد البـشرية إلكترونيـاً ، وإلـى اإلدارة        
ونظـرا  ومدى توفر البنية التحتية التكنولوجية والبشرية الالزمة لذلك ،           اإللكترونية بشكل عام ،   

، فأرجو منكم التكرم     ألهمية هذا المجال من العلم ، وآفاقه الواسعة وأهميته البالغة للمجتمع ككل           
  .  توخي الدقة والموضوعية ، آمالبتعبئة هذه االستبانة

 وإداريـا    في نجاح هذه الدراسة والوصول إلـى نتـائج مفيـدة علميـا             إن تعاونكم سيكون سببا   
 ومات الواردة في هذه االستبانة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط          بأن المعل  واقتصاديا ، علما  

  .، وسيراعى فيها السرية التامة 
   لكم حسن تعاونكمشاكرا

  وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير
   كتابة االسم والبريد اإللكترونيعلى الدراسة ونتائجها يرجىفي حال رغبتكم في الحصول : مالحظة
  /.........................................البريد اإللكتروني ...................               /...........االسم

    
  الباحث

  يوسف محمد يوسف أبو أمونه
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  :البيانات الشخصية 
  :  أمام اإلجابة المناسبةRيرجى تعاونكم في وضع إشارة  

  
 

  :الجامعة .1
  

      األقصى               األزهر                           اإلسالمية                
   

  :الفئة العمرية .2
  
   فأكبر50             50 أقل من -40  من          40 أقل من– 30 من       سنة    30 أقل من    

        
 :المؤهل العلمي  .3
 

     دكتوراه      ماجستير             دبلوم عالي            بكالوريوس        
  
  :عدد  سنوات الخدمة .4
  

   فأكثر 15                15 أقل من - 10                10 أقل من - 5               5أقل من    
  
 :فئة الوظيفة  .5
 

      أكاديمي إداري      إداري         
  

 :المسمى الوظيفي  .6
 

    غير ذلك       يس قسم     رئ           مدير        عميد      نائب رئيس    
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  وضوح أهمية إدارة الموارد البشرية إلكترونياً لدى المستويات اإلدارية المختلفة :أوالًً 
  )إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تعني استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة الموارد البشرية ( 

  دل ذلك على الموافقـة التامـة على الفقرة) 10(تقديرك للفقرة ،وكلما اقتربت اإلجابة من  أمام Xيرجي وضع عالمة 
  االستجابــــــة  

   1  -  10  
                     الرقم

  الفقـــــــرة
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                      مفهوم إدارة الموارد البشرية إلكترونياً واضح لديك  1
                      د البشرية إلكترونياً تحقق ميزة تنافسية للجامعةإدارة الموار  2
إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تخفض عدد المراجعين إلدارة   3

  الموارد البشرية  
                    

                      إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تخفض النفقات المالية اإلدارية   4
                      ياً تحقق مرونة أكبر في العمل  إدارة الموارد البشرية إلكترون  5
يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية إلكترونياً إلى سرعة الحـصول            6

  على الموارد البشرية الكفؤة 
                    

إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تجنب األخطاء البـشرية فـي إدارة             7
  الموارد البشرية

                    

ة الموارد البشرية إلكترونياً إلى تـوفير إمكانيـة         يؤدي استخدام إدار    8
  العمل عن بعد من خالل اإلنترنت

                    

                      إدارة الموارد البشرية إلكترونياً تسهل التفاعل بين إدارات الجامعة  9
يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية إلكترونياً إلى سرعة الحـصول            10

  وظفين  على المعلومات الخاصة بالم
                    

يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية إلكترونياً إلى دقـة المعلومـات             11
  الخاصة بالموظفين  

                    

                      تساعد إدارة الموارد البشرية إلكترونياً في عملية اتخاذ القرارات   12
                      فيساهم توفر إدارة موارد بشرية الكترونية في زيادة كفاءة الموظ  13
يساهم توفر إدارة موارد بشرية الكترونية في زيادة كفاءة العمليـات             14

  اإلدارية في الجامعة
                    

تعزز إدارة الموارد البشرية اإللكترونيـة التكامـل بـين القطاعـات        15
  الوظيفية المختلفة

                    

تحسين الخدمات  يؤدي استخدام إدارة الموارد البشرية اإللكترونية إلى          16
  المقدمة للموظفين

                    

تحقق إدارة الموارد البشرية إلكترونياً مشاركة الموظف فـي تنفيـذ             17
  أنشطة إدارة الموارد البشرية 
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  دعم إدارة الجامعة نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترونية :  ثانيـاًً
  دل ذلك على الموافقـة التامـة على الفقرة) 10(تربت اإلجابة من  أمام تقديرك للفقرة ،وكلما اقXيرجي وضع عالمة 

  االستجابــــــة  
   1  -  10  

                     الرقم
  الفقـــــــرة

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
                      ستراتيجية الجامعةاالتحول إلى اإلدارة اإللكترونية يتناسب مع   1
                      تحول إلى اإلدارة اإللكترونيةيوجد قرارات رسمية تخص ال  2
                      ال توجد معارضة تنظيمية للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية  3
تروج الجامعة من خالل ثقافتها التنظيمية ألهمية التحول إلـى اإلدارة         4

  اإللكترونية
                    

                      وني تسعى الجامعة إلى الحصول على اعتماد قانوني للتوقيع اإللكتر  5
                      توفر الجامعة بريد إلكتروني خاص لكل موظف  6
يستعمل البريد اإللكتروني كقناة اتصال مفتوحة باتجاهين بـين كافـة             7

  موظفي الجامعة
                    

                       في الجامعةلكترونية الداخلية معتمدة رسمياالمراسالت اإل  8
 لنقاط القوة والـضعف فـي مجـال    يوجد لدى الجامعة تحليل مستمر      9

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
                    

تدعم الجامعة مركز تكنولوجيا المعلومات بالكفاءات البشرية لتحقيـق           10
  التحول إلى اإلدارة اإللكترونية

                    

توفر الجامعة الدعم المالي المطلوب لتحقيـق التحـول إلـى اإلدارة              11
  اإللكترونية

                    

                      توفر الجامعة التجهيزات الالزمة لتشغيل أنظمة اإلدارة اإللكترونية  12
ستراتيجية التي تخص   تشارك اإلدارات المختلفة في وضع الخطط اال        13

  التحول إلى اإلدارة اإللكترونية
                    

يتم تعديل الهيكلية اإلدارية بما يتناسـب مـع التحـول إلـى اإلدارة                14
  لكترونية اإل

                    

يتم إعادة هندسة العمليات اإلدارية بما يتالءم مع التحول إلـى اإلدارة        15
  اإللكترونية 

                    

                      يتم تدريب الموظف على األنظمة اإلدارية المحولة إلكترونياً  16
                      إستراتيجية الجمع ما بين األعمال التقليدية واإللكترونية تستخدم   17
 التغيرات المتـسارعة فـي       مع  بفعالية ة تتعامل يطوير قيادة إدار  يتم ت   18

   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوسائل
                    

                      توفر الجامعة وسائل االتصال المختلفة مع كافة المستويات اإلدارية   19
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   مركز تكنولوجيا المعلومات توفر بنية تحتية لدى :ثالثاًً 
   )الفقرات التالية مخصصة لموظفي مراكز تكنولوجيا المعلومات فقط (

  دل ذلك على الموافقـة التامـة على الفقرة) 10( أمام تقديرك للفقرة ،وكلما اقتربت اإلجابة من Xيرجي وضع عالمة 
  االستجابــــــة  

   1  -  10  
                     الرقم

  الفقـــــــرة
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ستراتيجية واضحة لتحويل أنظمة الجامعـة      ا المركز رؤية    يتوفر لدى   1
  اإلدارية إلى أنظمة إدارة إلكترونية

                    

                       المركز قرارات إدارية تتعلق بتطبيق اإلدارة اإللكترونيةيوجد لدى  2
                      يوجد دراسات علمية لمتطلبات اإلدارة اإللكترونية   3
يوجد مشروع قيد التنفيذ لتحويل أنظمة الجامعة اإلدارية إلى أنظمـة             4

  إدارة إلكترونية
                    

                      يساهم المركز بنشر الثقافة اإللكترونية بين موظفي الجامعة  5
الكفاءات البشرية المتوفرة قادرة على انجاز مشروع التحـول إلـى              6

  اإلدارة اإللكترونية
                    

                      فر أنظمة معلومات إدارية لكافة األنظمة اإلدارية في الجامعةيتو  7
أنظمة المعلومات اإلدارية المتوفرة تعتبر كافية لبنـاء نظـام اإلدارة             8

  اإللكترونية  
                    

 لتطبيـق مـشروع     أجهزة الحاسوب المتوفرة حاليا تعتبر كافية عمليا        9
  اإلدارة اإللكترونية

                    

 لتطبيق مشروع اإلدارة    زة الخادم المتوفرة حاليا تعتبر كافية عمليا      أجه  10
  اإللكترونية

                    

 لتطبيـق مـشروع   الشبكة الداخلية المتوفرة حاليا تعتبر كافية عمليـا         11
  اإلدارة اإللكترونية

                    

اتصال اإلنترنت المتوفر حالياً يعتبر كافياً عمليـاً لتطبيـق مـشروع             12
  دارة اإللكترونيةاإل

                    

                      تتوفر الحماية الالزمة للبيانات    13
                      تتوفر التجهيزات الالزمة لمواجهة الكوارث واألزمات الطارئة  14
                      يتوفر الدعم الفني المستمر للمستخدمين   15
ت يتعاون المركز مع مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ بعض المكونـا           16

  البرمجية ألنظمة اإلدارة اإللكترونية
                    

التعاون والتنسيق يتم باستمرار بين موظفي المركز وموظفي الدوائر           17
  األخرى بغرض الوصول إلى نظام إدارة إلكترونية بجودة عالية
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  نظام الجامعة في إدارة الموارد البشرية  :رابعاً 
  دل ذلك على الموافقـة التامـة على الفقرة) 10(ك للفقرة ،وكلما اقتربت اإلجابة من  أمام تقديرXيرجي وضع عالمة 

  االستجابــــــة  
   1  -  10  

                     الرقم
  الفقـــــــرة

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
تستخدم وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تخطيط الموارد   1

  البشرية
                    

                      يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة من خالل بوابة الجامعة   2
                      تقدم طلبات التوظيف إلكترونياً  3
                      تستخدم المقابالت اإللكترونية في عملية التوظيف   4
                      تستخدم االختبارات اإللكترونية في عملية التوظيف  5
                      يتم إلكترونياً  تسجيل الحضور واالنصراف   6
                      نظام الحضور واالنصراف مرتبط إلكترونياً بنظام األجور  7
                      يتم تقييم أداء الموظفين من قبل المشرف إلكترونياً  8
                      تتم التغذية الراجعة للموظف الكترونياً  9

                       يتم تخطيط المسار الوظيفي إلكترونياً  10
                       يتم تحديد االحتياجات التدريبية إلكترونياً  11
                      يتم تدريب الموظفين باستخدام وسائل التدريب اإللكترونية المختلفة  12
                         تتم اإلحالة للمعاش إلكترونياً  13
                         يتم إنهاء الخدمة إلكترونياً  14
تتم بطريقة إلكترونية من خالل بوابـة       إدارة خدمات موظفي الجامعة       15

  خدمات الموظفين 
                    

                      بوابة خدمات الموظفين سهلة االستخدام  16
يتم تزويد الموظفين بالنماذج اإللكترونية الخاصة بـشئون المـوظفين      17

  من خالل بوابة خدمات الموظفين
                    

                      ور نظام خدمات الموظفين مرتبط بنظام األج  18
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  نظام الجامعة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية :خامساً 
المؤتمرات المرئية التفاعلية عبر الويب هي برامج تعمل كمحطات تعليميـة بالـصوت والـصورة                -1

  . والعرض المباشر للتطبيقات المختلفة مع إمكانية التفاعل الحي بالنص أو الصوت
 .Video Conference ة هي التواصل عبر الفيديو كونفرنس المؤتمرات المرئي -2
  . المعروفة You Tube خدمة بث الفيديو عبر اإلنترنت شبيهة بخدمة  -3

  دل ذلك على الموافقـة التامـة على الفقرة) 10( أمام تقديرك للفقرة ،وكلما اقتربت اإلجابة من Xيرجي وضع عالمة 
  االستجابــــــة  

   1  -  10  
                     الرقم

  رةالفقـــــــ
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ستراتيجية واضحة في مجال تقديم الخدمات التعليميـة        اتتبني الجامعة     1
  اإللكترونية 

                    

                      تستغل التكنولوجيا بالشكل األمثل بما يخدم مجال التعليم اإللكتروني   2
                       الموظف لدىونيوضوح مفهوم التعليم اإللكتر  3
يتم االستفادة من الخدمات التعليمية اإللكترونية في مجال التعلم عـن             4

  بعد للموظف 
                    

                      تستخدم كموظف أنظمة التعلم عن بعد في مجال عملك  5
                      توفر الجامعة للموظف الوصول إلى قواعد المعلومات اإللكترونية   6
                      لجامعة للموظف الوصول إلى المجالت العلمية توفر ا  7
                      توفر الجامعة للموظف خدمات المراسالت اإللكترونية   8
                      تتوفر برامج تدريبية الكترونية للموظفين منشورة على موقع الجامعة  9

                      تتوفر مواد تعليمية الكترونية للموظفين منشورة على موقع الجامعة  10
                      تنظم الجامعة دورات تدريبية عن بعد للموظفين  11
                       الجامعة  المرئية التفاعلية عبر الويب لدىتتوفر خدمة المؤتمرات  12
تستخدم المؤتمرات المرئية التفاعلية عبر الويب ألغـراض تـدريب            13

  الموظفين عن بعد
                    

                       الجامعةرئية لدىالمتتوفر خدمة المؤتمرات   14
                      تستخدم المؤتمرات المرئية ألغراض تدريب الموظفين عن بعد  15
                      تتوفر خدمة بث الفيديو عبر اإلنترنت  16
                      يستخدم الفيديو عبر اإلنترنت ألغراض تدريب الموظفين عن بعد   17

  
  نشكركم على حسن تعاونكم ،،،،
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  بانة اإللكترونيةاالست
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