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 الملخص
إلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية من درجة تطبيق اعلى التعرف إلى هدفت الدراسة 

عدد والمؤهل العلمي، والجنس، ( :أثر المتغيراتومعرفة  وجهة نظر أصحاب المراكز القيادية فيها،
وقد ستخدم المنهج الوصفي في هذه درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية  في) نوع الجامعةو الخبرة، سنوات

وللتحقق من م  ٢٠١٢-٢٠١١ل الدراسي األول من العام الدراسي الدراسة، وأجريت الدراسة في الفص
عينة الدراسة من  وتكونت، وثباتها هاوجرى التحقق من صدق تطوير أداة للدراسة،تم هدف الدراسة 

ارهم بالطريقة الطبقية يتم اخت إذفرداً من أصحاب المراكز القيادية في الجامعات األردنية ) ٢٨٧(
  :يلي ما تائج إلىأشارت الن، والعشوائية
    درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أصحاب كانت

 .المراكز القيادية بشكل عام بدرجة متوسطة

   ولصالح الذكور، والمؤهل  الجنس اتعزى لمتغيروق ذات داللة إحصائية توجود فر
ولنوع سنوات فأكثر،  ١٠ العلمي لصالح البكالوريوس، وعدد سنوات الخبرة لصالح

 .لصالح الجامعات الحكوميةالجامعة، 

ضرورة توفير البنية التحتية والكوادر اإلدارية والتدريبية وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة ب
  .المؤهلة، والتمويل من أجل نجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية

  .قيادية، الجامعات األردنيةاإلدارة اإللكترونية، أصحاب المراكز ال :الكلمات المفتاحية
 

Abstract 
The Degree of the Application of Electronic Management at Jordanian Universities 

from the Point of View of the University Administrators 
The purpose of this study is to investigate the extent of application of the electronic 

management at the Jordanian universities in the governorates of  Jordan as perceived by 
university administrators as well as exploring the effect of the independent variables 
(gender, scientific qualification, years of experience, training courses, university type). 
The descriptive approach used in this study, and the study was conducted in the first  
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semester in the academic year  2011- 2012. To achieve the aims of this study, the 
researcher developed a questionnaire after reviewing the related literature and previous 
studies then calculating reliability and validity. The sample of the study consisted of (287) 
individuals from the leading positions in Jordanian universities,  

The findings of the study were as follows: 
- The application degree in Jordanian universities as perceived by the sample was 

in an average level in general. 
- There were significant statistical differences attributed to gender for the favor 

of males, scientific qualification for the favor of BA degree holders, years of 
experience in  favor of 10 years and more experience and to the type of 
university, for the benefit of the public universities. 

Based on the findings of the study, the researcher recommended the need of 
providing infrastructure, training and administrative staff as well as funding to apply e- 
management successfully.  

Key Words: E-Management, Leading positions people, Jordanian Universities. 
 

  
 

ختلف أنحاء العالم، مالعملية والعلمية في  الحياةاالت ـفي شتى مج تقدماًتشهد هذه األيام 
في  بشكل أفضـل وأسرع وأكثر دقةً التطور للعمل اجديد يتماشى مع هذ ع لكلِّأصبح التطلٌّو

 ،االت التعليميةـفي مختلف المجتقدم فهناك  ؛التعامل مع متطلبات الحياة المعاصرة
توظيف  ا في ـا وأحجامهـوالسياحية على اختالف أنواعه ،الصحية، والتجارية، والصناعـيةو

استخدام أحدث األجهزة والمعدات التي تعمل على توفير الوقت والجهد التكنولوجيا واستثمارها؛ ب
الية وقدرة لها من إدارة ذات تقنية ع الحديثة، ال بد قدم واإلبداعاتالت اوتماشياً مع هذ. والنفقات

ما يستجد عليها من تطورات حديثة تهدف كل واستيعاب  ه،كبيرة للتعامل مع الواقع الذي نعيش
     . إلى سرعة ودقة األداء اإلداري

 ،ر النوعي السريع لألعمال اإللكترونيةاإلدارة اإللكترونية بعد التطو وظهرت أهمية
انبثق حقل اإلدارة  إذ ،)www(ت العالمية ومصاحبتها لالنتشار الكبير لتطبيقات شبكة اإلنترن

ة لهذه ـرة، وبرزت الحاجاإللكترونية بعد االنتشار الواسع لنماذج األعمال اإللكترونية المتطو
  ر إداري ــونظم وأدوات إلى إدارة حديثة تستند إلى فك ،األعمال وما يرتبط بها من تكنولوجيا

ر، وممارسات ممبدع، ومنهج عمل جديد متطوزة في إدارة العمل ووضع الحلول الشاملة تمي
       ).٢٠١٠، ياسين( لألعمال

بدأ العديد من الجامعات األجنبية بالتحول إلى التطبيقات  ٢٠٠٠ومنذ بدايات عام 
اإللكترونية في عملها، وأسهم هذا التحول بالتخلي عن العمل المكتبي الورقي إلى تقديم خدمات 
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رية، إذ يتم توظيف عدد من البرمجيات في خدمات التعليم والتسجيل إلكترونية تربوية وإدا
والقبول، وإدارة نظم المعلومات والموارد البشرية، وهذا يسرع من وتيرة العمل ويقلِّل من 

  ).Elling & Brown, 2001(التكاليف الزائدة، ويحد من عمليات الوقت
 جديد أسلوب إيجاد أسهمت في ةالتكنولوجي التغيراتإلى أن ) ٢٠٠٥( ويشير ياسين

 واالتصاالت، المعلومات، تكنولوجيا تقنيات إن بل التقليدي، عن األسلوب يختلف الحديثة لإلدارة

 وتنسيق، ورقابة، وتنظيم، تخطيط، من التقليدية اإلدارية العملية تغيير مضامين في أسهمت قد

 األسفل، إلى األعلى من التقليدية بالطرق تمت وتنفيذها العمليــات تلك فلم تعد قرارات، واتخاذ
 بأسرع المادية، والبشرية، اإلمكانـات جميع واستثمار العلمية، التطورات لتقب في كذلك وأسهمت

      .تكلفة وبأقل وقت
وتبرز أهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مساهمتها الجادة لتعزيز عناصر الميزة 

األعمال، وتنخفض التكاليف، ويوفر الجهد  ويستثمر الوقت   التنافسية للمؤسسات إذ تتوسع
لتحديث وتطوير األداء، وتحقيق عوائد وموارد جديدة للمؤسسة، وتحسين سرعة االستجابة 
 للزبائن، وتحسين الجودة المنشودة، وتكوين القاعدة التقنية لبناء نظم إدارة المعرفة في المنظمة

)Kleindle, 2001 .(  
أنماط تكنولوجيا المعلومات على النمو الهائل في شبكة  علىلتطور انعكس هذا او

م ف الشركات التي تقدالآبصورة ال سابق لها، ورافقه انبثاق ) www( نترنت العالميةاإل
لتقديم الدعم المطلوب في مجاالت التجارة،  ؛نترنتخدماتها وتنفذ أعمالها عبر شبكة اإل

ستشارات، والتدريب ومختلف حقول النشاطات اإلنسانية واألعمال، والخدمات،والتعليم، واال
هذا االنفجار الهائل في أعداد الناس الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت يدعى  لذلك فإن ؛المنظمة

   .)٢٠١٠ياسين، ( بثورة األعمال الدائمة التي قادت إلى اإلدارة اإللكترونية
تحقيق أهداف ل ،ألمثل للتخطيط المستقبليا ل التنمية المعلوماتية، الخيار الحيويثِّوتم

ة مجال للشك في ضرورة إذ لم يعد ثم. محكها الرئيس القدرات اإلنسانيةالتي التنمية الوطنية 
ول إلى ما يعرف باإلدارة اإللكترونيةالعمل الدؤوب للتح .ةر في السنوات الخمس عشرفقد تغي 

المديرين، كتفويض الصالحيات والمشاركة في اتخاذ األخيرة الكثير من المفاهيم التي تحكم عمل 
التي تحكمها الثورة العلمية التي ترتبط ارتباطاً  التي تنقلهم إلى إدارة التغيير المستمر القرارات

  ). Barret, 2001(وثيقاً بتكنولوجيا عصر المعلومات، والتقنية اإللكترونية الحديثة 
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التعاضد بين تكنولوجيا  ةدازيعلى  اًجديد الحق بوصفها اإلدارة اإللكترونية تعمل و
 فإن مومن ثَ من جهة أخرى، ، وبين تطبيقات األعمال اإللكترونيةمن جهة نترنتالمعلومات واإل

لذلك انبثق منها  ؛التحديات التي تواجهها والمتطلبات التي تحتاجها هي من المظاهر غير التقليدية
) Edward, 2002( د إدواردــيؤكو). Edward &John, 2003( ة للتغييرـإستراتيجي ارؤي

الدور الفاعل لإلدارة اإللكترونية في كسر الطرق التقليدية اإلدارية التنظيمية الداخلية 
  .والخارجية

اإلدارة التي تعنى بجمع "بأنها  اإلدارة اإللكترونية )٣٥ص ،٢٠٠٨(ويعرف الهزاني 
ونيا بواسطة الوسائل التقنية الحديثة، وال يشترط األعمال الورقية الخاصة بها، وتحويلها إلكتر

نظام إداري تقني يعتمد " ويتفق الباحثان على أن اإلدارة اإللكترونية ". تقديمها عبر اإلنترنت
على التقنية اإللكترونية في الممارسات اإلدارية بدال من الطرق التقليدية، موفراً الخدمة 

  . ت وأقل تكلفةللمستفيدين عن بعد بأقل جهد وأسرع وق
ر الكبير الذي طرأ على وسائل االتصال، ومنها ن التطوإلى أ) ٢٠١٠(ويشير إبراهيم 

واستخدام الهاتف الخلوي الحديث، وما تتيحه التقنية الحديثة من الشبك على شبكة نترنت،شبكة اإل
ها بشكل رجاء نتيجة ثورة المعلومات واالتصاالت وتطو اإلنترنت بواسطة الهاتف الخلوي؛

هائل في الحقبة األخيرة من القرن العشرين وبداية الحقبة األولى من القرن الحادي والعشرين، 
التحول التدريجي من األنشطة العادية إلى األنشطة اإللكترونية، وخصوصاً تضاعف  أوبد

  .  االستفادة من اإلمكانات الهائلة لشبكة اإلنترنت
لتقدم العلمي والتكنولوجي لما له من أهمية كبيرة في ويعد األردن من الدول التي تواكب ا

الحياة العلمية والعملية، فهو من أولى الدول العربية في مسايرة التطورات الحديثة  على الرغم 
من قلة إمكاناته االقتصادية مقارنة بالدول المتقدمة علمياً وصناعياً، وقد خطا األردن بتوجيهات 

خطوات عظيمة في   - بعمره  أمد اهللا - عزز عبداهللا الثاني بن الحسين صاحب الجاللة الملك الم
  مجاالت التعليم، وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى

المدارس والجامعات وجميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، لرفع سوية التعليم إلى 
جتذب كّل ما تصل إليه مصاف الدول المتقدمة؛ ليبقى األردن بلد األمن واألمان واالستقرار ي

  .         التكنولوجيا الحديثة من تطور في مختلف مناحي الحياة
وما تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية، إال واحد من هذه المجاالت التي 

مة من الدقة والسرعة وإيصاله إلى درجة متقد ،تعمل اإلدارة اإللكترونية على النهوض به
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التي تعطي الصبغة اإللكترونية للعمل الجامعي الحالي والمستقبلي، والبعد عن التقليد  ية،المتناه
  .والروتينية القاتلة في العمل

قياس درجــة تطبيق اإلدارة اإللكترونية إلى هذه الدراســة  تومن هذا المنطلق سع
في الجامعات األردنية في محافظات شمال المملكة األردنيعلى اختالف مواقعها من ة ة الهاشمي

  .وجهة نظر أصحاب المراكز القيادية فيها
  

 
في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر من ثورة في المعلومات 
واالتصاالت، وما تدعو إليه الحاجة الملحة في الوقت الراهن والتخطيط للحياة المستقبلية، وما 

الطفرة  وحدوث ،رة المعلوماتية مع بدايات القرن الحادي والعشريننشهده من ظهور الثو
 استخدام أساليب المجتمعية ؤسساتالم جميع أجبرت المختلفة، التي التقنيات في الهائلة التكنولوجية

 هذه من القصوى اإلفـادة على التنافس اديوازد ،رالعص هذا تواكب حديثةوتكنولوجية  إدارية

تطوير العمل دعت الحاجة إلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية ل لمجاالت،ا مختلف التقنيات في
       .شكالها وأهدافهاأاإلداري في المؤسسات والدوائر على اختالف أنواعها و

ونظراً ألهمية الجامعات وضرورة مسايرتها للتطوم العلمي الحديث، واألخذ ر والتقد
رة في اإلدارة، باألساليب الحديثة المتطومن ا اإلدارة اإللكترونية، لما له توظيفمن  كان ال بد

االستخدام الورقي في األعمال ، بدال من والنفقات ،والجهد ،فوائد كبيرة في اختصار الوقت
الذي يتطلب جهداً كبيراً ووقتاً أطول وتكلفة باهظة ورتابة مملة، إضافة إلى  اإلدارية المختلفة،

داخل المؤسسة التعليمية ويكون ضمن ساعات العمل  أن التعامل الورقي يكون محصوراً
الرسمي على عكس التعامل اإللكتروني الذي يمكَن الموظف من االستفادة من الوقت خارج 
أوقات الدوام الرسمي لتحسين عمل المؤسسة من حيث األداء واإلنجاز والمتابعة بدقة ويسر 

ة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في من إجراء دراسة لقياس درجـ لذا، كان ال بد. وسرعة
   .الجامعات األردنية من وجهة نظر أصحاب المراكز القيادية فيها

ما درجة تطبيق اإلدارة : ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي 
  .اإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أصحاب المراكز القيادية العاملين فيها؟

  
 

  :حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية
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درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أصحاب  ما    .١
   المراكز القيادية فيها ؟

درجة في ) ٠.٠٥ =α(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجدهل     .٢
ات األردنية من وجهة نظر أصحاب تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعـ

الجنس، والمؤهل العلمي، وعـدد :متغيراتل تعزىالمراكز القيـادية فيها،
 .سنـوات الخبرة، ونوع الجامعة ؟

 
 

  :إلىهذه الدراسة  تهدف
     درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة التعرف إلى

  القيادية فيها؟نظر أصحاب المراكز 
    تعزى لدرجة تطبيق  في استجابات عينة الدراسةهنالك فروق  تإن كان التعرف

اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أصحاب المراكز القيادية 
وعدد سنوات الخبرة ، ونوع  والمؤهل العلمي، الجنس،(: فيها حسب متغيرات

  . د العينة على أداة الدراسةحسب استجابات أفرا. ؟)الجامعة
  

 
  :تكمن أهمية الدراسة في

    في الجامعات األردنية التي  تطبيقها وأهمية اإللكترونية، اإلدارة على الضوء تسليط
   .اإلداري والتطوير للتحديث تسعى دوما

    اإلدارية بدراسة موضوع اإلدارة  واألدبيات المكتبات إثراء في المساهمة
هذا المجال، لالستفادة من  الحديثة في واألبحاث الدراسات لندرة نظرا لكترونية،اإل

هذه الدراسة في إجراء الدراسات المماثلة واالستفادة منها في مجال التطبيق العملي 
  . في الجامعات والمؤسسات العلمية األخرى

    درجة تطبيق  اإللكترونية من خالل الوقوف على اإلدارة تطبيق باتمتطلَّ تحديد
  .اإلدارة اإللكترونية والمشكالت التي تواجهها

     بما يسهم  دارة الجامعات األردنيةإمن المؤمل أن تفيد نتائج الدراسة القائمين على
  .تطبيق اإلدارة اإللكترونية في



.........................  
  
  

                              

 
  : ة وذلك على النحو اآلتيتناولت الدراسة عدداُ من التعريفات المفاهيمية واإلجرائي

العملية اإلدارية القائمة على "ها بأنَّ) ١٢٧ص ،٢٠٠٤(فها نجم عري :اإلدارة اإللكترونية
 ،وشبكات األعمال من تخطيط وتوجيه والرقابة على الموارد ،نترنتاإلمكانات المتميزة لإل

  ".اواآلخرين بدون حدود من أجل تحقيق أهدافه ،والقدرات الجوهرية للشركة
ها الطريقة اإلدارية الحديثة المعتمدة على بأنَّ :ف اإلدارة اإللكترونية إجرائياًوتعر

زة التكنولوجيا اإللكترونية في إدارة األعمال بطريقة إلكترونية قائمة على اإلمكانات المتمي
والنفقات لتسيير األعمال في شتى  ،والوقت ،لتوفير الجهد ؛وشبكات االتصال ،لإلنترنت

  . المجاالت، وتقاس من خالل استجابات المفحوصين على أداة الدراسة التي أعدت لهذا الغرض
في الجامعات األردنية في مواقعهم اإلدارية  ؤولونهم المس: أصحاب المراكز القيادية

ل هؤالء برئيس الجامعة ونوابه، وعمداء الكليات ورؤساء األقسام، ومدراء ويتمثَّ ،المختلفـة
  .  الدوائرالمراكز و
  

 
اقتصرت الدراسة على قياس درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية في  

وهي جامعة آل البيت، وجامعة العلوم والتكنولوجيا،  محافظات شمال المملكة األردنية الهاشمية
ندسية، وكلية بنات اربد، وكلية عجلون وجامعة اليرموك، وجامعة البلقاء ممثلة بكلية الحصن اله

الجامعية، وجامعة جرش، وجامعة فيالدلفيا، وجامعة اربد األهلية، وجامعة جدارا، وجامعة 
وذلك خالل الفصل الدراسي  ،من وجهة نظر أصحاب المراكز القيادية فيها عجلون الوطنية

و. م٢٠١١/٢٠١٢ل  للعام الدراسي األوسة باستجابات أفراد عينة الدراهذه دت نتائج تحد
  . الدراسة من أصحاب المراكز القيادية على فقرات االستبانة، والخصائص السيكومترية لالستبانة

  
 

  :فيما يلي عدد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع اإلدارة اإللكترونية 
إلى معرفة درجة تطبيق اإلدارة  دراســة هدفت) Mellivell, 2007( أجرى ميليفل

، وتكونت )هونج كونج(اإللكترونية في الجامعات التي تتبع النمط الغربي في أداء أعمالها في 
هيئة تدريس وموظفـاً وطالبـاً، في جامعتين بريطانيتين،  وعض) ١٣٦(عينة الدراسة من 

للتعبير عن تصوراتهم استجابوا ألسئلة مفتوحة عبر مقابالت مباشرة تمت داخل الجامعـات 
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حول درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وبعد تحليل نتائج المقابالت أظهرت الدراسـة أن 
تطبق اإلدارة اإللكترونية بدرجة متوسطة في جميع  )هونج كونج(الجامعات الغربية في 

اتب العمليــات، ما عدا تحسين اإلجراءات الداخلية الخاصة بتسجيل الطلبة، وبنظام الرو
والترقيـات ألعضاء هيئة التدريس والموظفين، فقد جاءت بدرجة مرتفعــة، كما أظهرت 

ة بتوعية المستفيدين ـــنتائج الدراسة أيضاً أن هناك ضعفاً في النشرات والمحاضرات الخاص
بأهمية اسـتخدام البرمجيات اإللكترونية التي تنتجها الجامعة في مجال التدريس، ومجال العمل 

اري، وأشارت الدراسة إلى ضرورة وجود خطط زمنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، والعمل اإلد
  .  على تحديثها باستمرار، حتى ال تصبح شكالً مفرغاً من المضمون

 اإلدارة تطبيق إمكانية مدى إلى التعرف إلى هدفت دراسة )٢٠٠٧(  الدوسري ىأجرو

 اآلداب كليتي على التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من فيصل، جامعة الملك في اإللكترونية

 المنهج واستخدم وإناًثا، ذكورا تدريس هيئة عضو) ٣٠٠( العينة وشملت .الدمام في للبنات والعلوم

 العينة أفراد آراء اعتبار نتائجها أهم من وكان .أداة الدراسة االستبانة وكانت التحليلي، الوصفي

على  الشديد اإللحاح لوحظ إذْ عام، بوجه يجابيةإ لكترونيةاإل لإلدارة اإلدارية المتطلبات نحو
 الشبكةبو بالكمبيوتر، لإللمام ترجع العينة أفراد بين فروق توجد أنهو .اإللكترونية اإلدارة تطبيق

 اإلدارة ومقترحات والمعوقات، اإليجابية، واآلثار اإلدارية، يتعلق بالمتطلبات فيما العنكبوتية،
 بالنسبة وذلك اآلداب، كلية إلى ترجع العينة أفراد بين إحصائيا دالة فروق توجده أنو .اإللكترونية

 الثاني، للمحور بالنسبة وذلك التعليمية، لصالح الوظيفة نوع وإلى ،اإللكترونية لمعوقات اإلدارة
وإلى  ،"ةاإللكتروني اإلدارة مقترحات" وهو الرابع، والمحور ،"اإللكترونية لإلدارة يجابيةاآلثار اإل"

  .اإللكترونية اإلدارة لمعوقات بالنسبة وذلك ،)الماجستير لصالح(العلمي  المؤهل نوع
دور إدارة التطوير اإلداري إلى بدراسة هدفت إلى التعرف ) ٢٠٠٨(قام أل دحوان و

في تطبيق اإلدارة  في المملكة العربية السعودية وينبع ،برئاسة الهيئة الملكية للجبيل
وتكون . المنهج الوصفي المسحي، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة فيها استخدمو.اإللكترونية

عدم موافقة : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها. موظفاً) ١٧٩(مجتمع الدراسة من 
أفراد الدراسة على قيام إدارة التطوير اإلداري بدورها في زيادة تثقيف العاملين بالجانب الثقافي 

، وفي توفير المتطلبات التنظيمية )٥من  ٢.٠٠( روني لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بمتوسطاإللكت
 لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بمتوسط) تبسيط إجراءات العملوإعادة تصميم الهيكل التنظيمي، (
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ومحايدون بشأن قيام إدارة التطوير اإلداري بدورها في إكساب العاملين  .)٥من  ٢.٤٣(
  . )٥من  ٢.٦٧( الفنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بمتوسطالمهارات 

 اإلدارة تطبيق أهمية درجة ف إلىالتعر دراسة هدفت إلى) ٢٠٠٨(وأجرى العريشي 

 العوامل أهم على التعرف المقدسة، و بالعاصمة والتعليم للتربية العامة اإلدارة في اإللكترونية

 ، وفيها وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي .اإللكترونية ارةاإلد تطبيق إمكانية على المساعدة

، )بنين( المقدسة بالعاصمة والتعليم للتربية العامة باإلدارة العاملين جميع من الدراسة مجتمع تكون
 في اإللكترونية اإلدارة لتطبيق أهمية هناك أن يرون الدراسة عينة أفراد أن وتوصلت الدراسة إلى 

 تطبيق إمكانية على مساعدة عوامل هناك ، وأنفي تلك العاصمة والتعليم للتربية امةالع اإلدارة

  .مع وجود معوقات لتطبيقها اإللكترونية اإلدارة
بدراسة هدفت إلى تحليل عمليات اإلدارة ) Αsanduli،2008 ( وقام أسندولي

تعرف تصورات  إلى ضاًاإللكترونية لجوانب التعليم اإللكتروني الروماني، كما هدفت الدراسة أي
لكترونية من داخل وخارج حرم إالطلبة لفعالية اإلدارة اإللكترونية أثناء دراستهم لمساقات 

فقرة حول فعالية ) ٥٠(ولتحقيق أهداف الدراسة استجاب الطلبة الستبيان مكون من . الجامعة
ية وإنسانية، كما تم طالباً وطالبة من كليات علم )١٨٩٨( اإلدارات اإللكترونية تم توزيعه على

وجامعة آيوان في ضوء الخطوط  ،مقارنة أساليب اإلدارة اإللكترونية في جامعة الكساندرا
ممارسة اإلدارة اإللكترونية  إلى أنالنتائج  وأشارت. العريضة لمعايير التعليم العالي الروماني 

تطبق فيها اإلدارة برز المواقع التي أن وأ. بدرجة متوسطة جاءت في الجامعات الرومانية 
وبينت . وإدارة التعلم اإللكتروني ،والتسجيل ،والقبول ،البشرية دإدارة الموار: اإللكترونية هي 

في ) علمية، إنسانية(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغير الكلية النتائج 
  .لكترونياًإمستوى رضا الطلبة عن إدارة تعلمهم 

بدراسة هدفت إلى الكشف عن العوامل المؤثرة في ) Mills, 2008(كما قام مايلز  
استخدام التكنولوجيا لتحقيق الفعالية المؤسسية من جانبي البحث واإلنتاجية التعليمية للكلية أو 

الواليات  أنحاءمؤسسة جامعية وكلية في جميع ) ٣٨٥(تكونت عينة الدراسة من . الجامعة
تطبيق اإلدارة اإللكترونية من  ةدازي - :ة إلى النتائج التاليةتوصلت الدراسو، األمريكيةالمتحدة 

يمكن للتطبيقات و. واإلدارة وتفعيل قواعد البيانات التنظيمفعالية المؤسسة الجامعية من جانبي 
من الطالب بوضع مساقات  ةريكبد وقبول أعدا ،ن تزيد من فعالية التعلم عن بعدأ التكنولوجية
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من الجامعات في مجال البحث بسبب اعتمادها على قواعد ) %٨٠( عدم فعاليةو. لهم مختلفة
  . بيانات علمية خارجية

دراسة هدفت إلى تقييم المقدرة على تطبيق  Bentley)، (2009 وأجرت بينتلي
) أنديانا(إستراتيجية إدارة الملفات الجامعية إلكترونياً بحسب الخطة التي وضعتها جامعة 

ولتحقيق هدف الدراسة تم اتباع منهجية نوعية قامت على تحليل . يةبالواليات المتحدة األمريك
 - ١٩٩٩( ومقارنتها بإنجازات الجامعة من عام ،)١٩٩٨(الخطة التي وصفتها الجامعة في عام 

وبعد تحليل البيانات نوعياً توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي كان من  )٢٠٠٨
 متابعةإللكترونية في الجامعة يوفر للطالب والموظف إدارة الملفات ا أسلوب أن: أبرزها

ال يزال النظام اإللكتروني و. مسيرته المهنية والتعليمية في الجامعة عبر النوافذ اإللكترونية
ضعف عمليات تحديث قواعد البيانات خاصة . مركزياً ويتم استخدامه من داخل الجامعة فقط 

توافقت خطوات التطبيق مع الخطة و. العالماتفي مجالي المساقات اإللكترونية وأرشفة 
الموضوعية فيما عدا جانب توسيع القاعدة اإللكترونية لتشمل فئات أخرى غير الطلبة 

    .وداخليةوالموظفين، وتم االقتصار على شبكات محلية 
بدراسة هدفت إلى الكشف عن درجة تطبيق اإلدارة ) Coyne, 2010(قامت كوين و

) جامعة كاليفورنيا، جامعة سانت باربرا(: ل القبول والتسجيل في جامعتيناإللكترونية في مجا
). من كل جامعة ٨(رئيس قسم ) ١٦(وتم إتباع منهجية نوعية تقوم على إجراء مقابالت مع 

اآلراء على أن اإلدارة اإللكترونية  اقاتف: وبعد جمع البيانات وتحليلها أظهرت الدراسة ما يلي
وتعمل على توسيع  ،سجيل تسهل عمل األقسام والطالب على حد سواءفي مجال القبول والت

يؤدي تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال القبول والتسجيل و ،فرص الجودة وتقليل األخطاء
وجود فروق ذات وأظهرت كذلك . إلى تحقيق المهنية وتطوير أداء العاملين في األقسام اإلدارية

  )سانت باربرا(والفاعلية لصالح جامعة كاليفورنيا مقابل جامعة  داللة إحصائية في مجال الجودة
  .وحداثة قواعد بيانات الجامعة  ،بسبب الخطة الموضوعة

لى واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إ بدراسة هدفت إلى التعرف) ٢٠١٠( قام كناني
القادة األكاديميين، كما الجامعات السعودية، وعالقتها بمستوى الفعالية التنظيمية من وجهة نظر 

هدفت إلى المقارنة بين الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة في واقع تطبيق اإلدارة 
وبلغت عينة الدراسة . اإللكترونية ومستوى الفعالية التنظيمية من وجهة نظر القادة األكاديميين

، وتم إعداد استبانه تكونت من  قائداً أكاديمياً، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية،) ٣٧٣(
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وتوصلت الدراسة إلى أن واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات السعودية . فقرة) ٧٠(
الحكومية والخاصة، جاء بدرجة تقدير متوسطة، وأن مستوى الفعالية التنظيمية جاء بمستوى 

ئياً عند مستوى الداللة متوسط، كما توصلت الدراسة أيضاً إلى عدم وجود اختالف دال إحصا
)α  =في قوة العالقة االرتباطية بين واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية، ومستوى الفعالية  )٠.٠٥

  .التنظيمية، يعزى ألثر نوع الجامعة 
بدراسة هدفت إلى التعرف إلى العالقة بين المتغيرات التنظيمية ) ٢٠١١(وقامت كساب 

جامعات الفلسطينية بقطاع غزة، حيث استخدم فيها المنهج وتطبيق اإلدارة اإللكترونية في ال
الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة رئيسة في جمع البيانات األولية، وطبقت الدراسة 

وتوصلت الدراسة . عامال ) ٢٩٢(على عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة المكون من 
ة التنظيمية وأنماط القيادة اإلدارية في الجامعات إلى وجود عالقة ارتباط موجبه بين الثقاف

الفلسطينية وتطبيق تلك الجامعات لإلدارة اإللكترونية، ولوحظ أن هناك قصوراً في اهتمام 
الجامعات بإصدار التشريعات الضرورية وبتطوير التنظيم اإلداري، وتدريب العاملين على 

=  α(وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تطبيقات اإلدارة اإللكترونية، وأنه ال توجد فر
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لإلدارة اإللكترونية تعزى إلى العوامل الديمغرافية  )٠.٠٥
المسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، والعمر، وعدد سنوات الخبرة، ونطاق اإلشراف، : (التالية

  ).وعدد الدورات التدريبية
الباحثين للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية ومن خالل استعراض 

التي تم التوصل إليها تبين أن الدراسات تشير بوجه عام إلى التوجه إلى تطبيق اإلدارة 
اإللكترونية واستفادة الجامعات منها من الناحية اإلدارية والتعليمية  على الرغم من وجود بعض 

ى أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يزيد من فعالية األداء وتسهيل وإل. المعوقات في التطبيق
 و. وتمت االستفادة من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة . العمليات اإلدارية والتعليمية

واالستفادة منها في مناقشة النتائج من . االطالع على األدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة
   .الدراسات السابقة نتائج الدراسة الحالية مع نتائج حيث اتفاق أو اختالف 

وتميزت الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة بأنها من أولى الدراسات في 
موضوع اإلدارة اإللكترونية تطبق على الجامعات األردنية، وتميزت أيضاُ بتطبيقها على 

  . أصحاب المراكز القيادية في الجامعات األردنية
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تناول هذا الجزء منهجية الدراسة ومجتمعها وعينتها وأداتها، ودالالت الصدق والثبات 

  : الخاصة بها، ومتغيراتها وإجراءاتها ومعالجاتها اإلحصائية وذلك على النحو اآلتي
  : منهج الدراسة

طبيعة مالءمته استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي بصورته المسحية االرتباطية ل
  . الدراسة

  :مجتمع الدراسة
قيادياً من أصحاب المراكز القيادية في الجامعات ) ٦٨٦(تكون مجتمع الدراسة من 

جامعة آل البيت، وجامعة العلوم : األردنية في شمال المملكة األردنية الهاشمية وهي
هندسية، وكلية بنات اربد، والتكنولوجيا، وجامعة اليرموك، وجامعة البلقاء ممثلة بكلية الحصن ال

امعة اربد األهلية، وجامعة وكلية عجلون الجامعية، وجامعة جرش، وجامعة فيالدلفيا، وج
 ل  للعام الدراسيذلك خالل الفصل الدراسي األوو وجامعة عجلون الوطنية ،جدارا

  ).١(م كما هو موضح بالجدول ٢٠١١/٢٠١٢
 )١( الجدول

  الجامعة حسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع
  العدد  الجامعة  الرقم

 125  البيت آل  1

  127  اليرموك  2

  135  والتكنولوجيا العلوم  3

  70  )بنات إربد الحصن، عجلون، كلية( البلقاء التطبيقية  4

  67  فيالدلفيا  5

  46  جرش  6

  32  األهلية إربد  7

  17  الوطنية عجلون  8
  17  جدارا  9

  686  المـجمــوع

  



.........................  
  
  

                              

  :عينة الدراسة
قيادياً من أصحاب المراكز القيادية حيث جرى اختيارهم  )٢٨٧( عينة الدراسة من تألفت

قيادياً في  )٨٣(قادة في الجامعات الحكومية و )٢٠٤( بالطريقة الطبقية العشوائية موزعين إلى
من أفراد مجتمع الدراسة كما هو   %٤١.٨الجامعات الخاصة حيث حرص الباحثان على أخذ 

  ).٢(موضح بالجدول 
 )٢(الجدول

  الدراسة لمتغيرات وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع
  ةيالمئو النسبة  العدد  المستقلير المتغ فئات  المستقل ريالمتغ
  80.1  230  ذكر   الجنس

  19.9  57  أنثى

  51.2  147  دكتوراه   العلمي لھالمؤ

  14.6  42  ماجستير 

  34.1  98  بكالوريوس

  14.6  42  سنوات  ٥أقل من   الخبرة سنوات

  20.9  60  سنوات  ١٠إلى أقل من  ٥من 

  64.5  185  سنوات فأكثر  ١٠

  8.7  25  ال يوجد   ةيبيالتدر الدورات

  27.2  78  دورات  ٣إلى  ١

  64.1  184  دورات فأكثر  ٣

  71.1  204  حكومية   الجامعة نوع

  28.9  83  خاصة 

  100.0  287  الكلي

  

  :أداة الدراسة
اعتماداً على األدب النظري المتعلق بموضوعها  والدراسات السابقة، تم بناء أداة الدراسة 

واعتمد تدريج ليكرت الخماسي، بحيث  .فقرة في صورتها األوليـة )٤٥( حيث تكونت األداة من
) ٤(لمتوسطة، والدرجة ) ٣(لقليلة، والدرجة ) ٢(لقليلة جداً، والدرجة ) ١(تم إعطاء الدرجة 
  . رة جداًلكبي) ٥(لكبيرة، والدرجة 
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  :صدق أداة الدراسة
) ٢٣(تم عرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكِّمين مؤلفة من 

اإلدارة التربوية، وأصول التربية، والقياس والتقويم، : (من أهل االختصاص في تخصصات
اسة ومجاالتها ؛ بهدف التحقق من صدق المحتوى ألداة الدر)واللغة العربية، وإدارة األعمال

وذلك عن طريق إبداء آرائهم ومالحظاتهم بخصوص الفقرات من حيث مناسبتها ومالءمتها من 
%) ٨٠(وتم اعتماد المعيار . الناحية اللغوية، ومن ناحية انتماء الفقرات لمجاالتها المخصصة لها

صورتها النهائية وتم األخذ بمالحظات المحكِّمين وأصبحت األداة في .فأكثر لإلبقاء على الفقرة
  .فقرة )٤٨( مؤلفة من

  : ثبات أداة الدراسة
وألغراض التحقق من ثبات االتساق الداخلي، وثبات اإلعادة ألداة الدراسة ومجاالتها تم 

قيادياً من أصحاب المراكز القيادية في ) ٣٠(إعادة التطبيق على عينة استطالعية تكونت من 
وإعادة االختبار بفارق زمني بين التطبيقين مقداره ، رالجامعات األردنية بطريقة االختبا

على ) كرونباخ ألفا(أسبوعين، إذْ تم حساب ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة باستخدام معادلة 
، وتم حساب ثبات اإلعادة ألداة الدراسة بين )٠.٩٧( التطبيق األول لألداة حيث بلغت قيمته

، وذلك كما )٠.٨٥(حيث بلغت قيمته ) بيرسون(معامل ارتباط التطبيقين األول والثاني باستخدام 
  ). ٣(هو مبين في الجدول 

  )٣(الجدول 
  معامالت ثبات االتساق الداخلي وثبات اإلعادة لألداة ومجاالتها

 في اإللكترونية اإلدارة تطبيق درجة مقياس
 ومجاالته األردنية الجامعات

  الداخلياالتساق 
 )ألفا كرونباخ(

  اإلعادة
 )بيرسون(

  عدد
 الفقرات

 7 0.83 0.87 التخطيط اإللكتروني

 8 0.79 0.89 التنظيم اإللكتروني

 14 0.82 0.92 التنفيذ اإللكتروني

 7 0.92 0.88 التقويم اإللكتروني

 7 0.80 0.95 التدريب اإللكتروني

 5 0.84 0.88 التحفيز اإللكتروني

 48 0.85  الكلي للمقياس
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  : الدراسة  معيار تصحيح أداة
بناء على المعادلة ) كبيرة، ومتوسطة، وقليلة: (تم اعتماد تقسيم درجات التطبيق إلى

  : اآلتية
 ١.٣٣=         ١  -     ٥=       الحد األعلى للبدائل  ـ  الحد األدنى للبدائل   

  ٣  عدد المستويات             
تصنيف المتوسطات الحسابية  وتم اعتماد النموذج اإلحصائي للتدريج الخماسي، بهدف

  : الخاصة بأداة الدراسة ومجاالتها وفقراتها إلى درجات التطبيق المقابلة لها على النحو اآلتي 
  فئة المتوسطات الحسابية المقابلة لها                  درجة التطبيق

   5.00 -   3.68وتقابلها             كبيرة          
  3.67  -   2.34     وتقابلها       متوسطة      

     2.33  – 1.00 وتقابلها              قليلة        

  
 

  : اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية
  : المتغيرات المستقلة وهي - أ
  ). ذكر، أنثى: (الجنس، وله فئتان -١
 ). دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس: (المؤهل العلمي، وله ثالثة مستويات -٢

أقل من عشر  – ٥من (، )سنوات ٥أقل من : (الخبرة، ولها ثالثة مستوياتسنوات  -٣
 ).     سنوات فأكثر ١٠(، )سنوات

  .)حكومية، وخاصة: (نوع الجامعة، وله فئتان -٤
  :المتغير التابع -  ب

درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أصحاب المراكز 
  . ومجاالتها القيادية العاملين فيها، 

  
 

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
  . المعيارية
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ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
األحادي لمتغيري لمتغيري الجنس، ونوع الجامعة، وتحليل التباين ) ت(المعيارية، واالختبار 

) شيفية( اختبار مباستخداالمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وإجراء التحقق من جوهرية الفروق 
  . للمقارنات البعدية المتعددة

  .ومناقشتها عرض النتائج
يتناول هذا الجزء عرضاً لنتائج الدراسة  ومناقشتها، وذلك وفقاً لتسلسل أسئلتها على 

  : النحو اآلتي
  : لمتعلقة بالسؤال األولالنتائج ا

ما درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية من : نص السؤال األول على
  وجهة نظر أصحاب المراكز القيادية فيها؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و
واألداة ككل كما  ،ت األردنية على مجاالت األداةلتقديرات أصحاب المراكز القيادية في الجامعا

  :هو موضح في الجداول اآلتية
  )٤(الجدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية
  في الجامعات األردنية من وجهة نظر أصحاب المراكز القيادية فيها

  رقم
 المجال

 مضمون المجال
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  التطبيق درجة  الرتبة

 متوسطة  1 0.74 3.63 التخطيط اإللكتروني 1

 متوسطة  2 0.77 3.49 التنظيم اإللكتروني 2

 متوسطة  3 0.77 3.45 التنفيذ اإللكتروني 3

 متوسطة  4 0.94 3.16 التقويم اإللكتروني 4

 متوسطة  5 0.88 3.14 التدريب اإللكتروني 5

 متوسطة  6 0.86 2.83 لتحفيز اإللكترونيا 6

 متوسطة 0.70 3.33 المجال ككل
 

جاءت  قددرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية  أن) ٤(يبين الجدول 
 يعزى وقد). ٠.٧٠(وانحراف معياري ) ٣.٣٣(بمتوسط حسابي  ،ضمن درجة تطبيق متوسطة

 الجامعات األردنية، داخل اإلداري العمل مركزية إلى لكترونيةاإل المتوسط لإلدارة التطبيق واقع
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 يرتبط وهذا اإللكترونيةاإلدارة  إلى للتحول اإلداريين إعداد في نقص هناك يكون قد أنه كما

 من الندوات العديد إلى يحتاج الذي التغيير، إدارة نحو اإلداريين باتجاه األولى بالدرجة

 تقل بينماو ،ستطبق التي ،اإللكترونية البرامج على المناسب يبالتدر إلى إضافةً والمحاضرات،

اإلدارة  لمشروع بالجامعات العليا اإلدارة وتأييد اقتناع بضعف والمتعلقة اإلدارية المعوقات
 إلى حد ما، اإللكترونية اإلدارة لتطبيق المستقبلية االرؤي عدم وضوحل ذلك رجعوي اإللكترونية،

  .اإللكترونية اإلدارة تطبيقات مع تتوافق قد الحالية ظيميةالهياكل التن أنإلى و
التي تعترض تطبيق  ،إلى المعوقات المادية والتقنية ذلك في السبب عارجكما يمكن إ

 تطبيق آلليات الموضحة اإلرشادية األدلة نقص نإ إذْ ،اإلدارة االلكترونية في الجامعات األردنية

  .الحديثة التقنيات فهم صعوبة إلى تؤدي التي ،التقنية قاتالمعو من داإللكترونية تع اإلدارة

التي أظهرت أن تطبيق  )٢٠١٠( اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من كنانيو
 مع نتيجة دراسة ميليفلو اإلدارة اإللكترونية في الجامعات السعودية جاءت بدرجة متوسطة،

)Mellivell, 2007(، الغربية في هونج كونج تُطبق اإلدارة  التي أظهرت أن الجامعات
  .اإللكترونية بدرجة متوسطة

والرتبة لكل فقرة من  ،واالنحرافات المعيارية ،استخراج المتوسطات الحسابيةوجرى 
  : فقرات مجاالت الدراسة على النحو التالي

  : مجال التخطيط اإللكتروني: المجال األول
معيارية لتقديرات أصحاب المراكز القيادية كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

لدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظرهم على فقرات هذا المجال، كما هي موضحة 
  :)٥(في جدول رقم 

  )٥(الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بفقرات مجال التخطيط اإللكتروني مرتبةً 

  تنازلياً
رقم 
  الفقرة

المتوسط   ضمون الفقرةم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   الرتبة
  التطبيق

  الهيئة(فيها  تستخدم الجامعة قواعد البيانات اإللكترونية للعاملين 2
 )اإلدارية والتدريسية والطلبة

  كبيرة  1 1.01 4.11

عن احتياجاتها من الوظائف التدريسية  إلكترونياًتعلن الجامعة  1
 واإلدارية

 كبيرة  2 1.06 3.99
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تراعي الجامعة التطورات اإللكترونية عند تحديد أهدافها  3
 المستقبلية

 كبيرة  3 0.92 3.86

تلتزم الجامعة بخطة زمنية لتنفيذ برامجها عبر اإلدارة  4
 اإللكترونية

  متوسطة  4 0.99 3.51

 التدريسية في  تشرك الجامعة ذوي الكفاءة من أعضاء الهيئة 5
 ترونيالتخطيط اإللك

 متوسطة  5 1.01 3.40

  عرض أهداف تعمل الجامعة على تشجيع عمداء الكليات على 7
 كلياتهم عبر البريد اإللكتروني 

 متوسطة  6 1.11 3.30

 التخطيط  تطلع الجامعة على الخطط اإللكترونية في مجال 6
 اإللكتروني لدى الجامعات العالمية المتقدمة

 متوسطة  7 0.99 3.24

  متوسطة 0.74 3.63  المجال ككل
  

درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال التخطيط أن ) ٥(الجدول  يتضح من
وانحراف معياري  ،)٣.٦٣(وبمتوسط حسابي  ،اإللكتروني جاءت ضمن درجة تطبيق متوسطة

)٠.٧٤(،   الجامعات على  الرغم من وعيها بأهمية التخطيط، إال أن وتعزى هذه النتيجة إلى أن
يها إلى تطوير ذاتها من خالل إدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارتها وعملها ما زال بعيداُ سع

عن المستوى المطلوب، على الرغم من المحاوالت نظراً لمحدودية الموازنات للجامعات 
  .األردنية، األمر الذي يبرر مجيء الفقرات لمجال التخطيط اإللكتروني بدرجة تطبيق متوسطة

أن تطبيق التي أظهرت  ،)Mellivel, 2007( ذه النتيجة مع دراسة ميليفله واختلفت
والترقية ألعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة  ،والرواتب ،اإلدارة اإللكترونية في تسجيل الطلبة

  .كبيرة
 :مجال التنظيم اإللكتروني: المجال الثاني

حاب المراكز القيادية كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أص
لدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظرهم على فقرات هذا المجال، كما هي موضحة 

  ):٦(في جدول رقم 
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  )٦(الجدول 
 مجال التنظيم اإللكتروني مرتبةً المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بفقرات

 تنازلياً
  رقم

 الفقرة
 مضمون الفقرة

  طالمتوس
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 درجة  الرتبة
  التطبيق

  كبيرة  1 0.96 4.04 تتيح الجامعة لطلبتها إمكانية الحصول على الخدمات إلكترونياً 11
 كبيرة 2 1.11 3.94 )إنترانت(حاسوب داخلية  بشبكةتربط الجامعة مرافقها المتعددة  9

 كبيرة 3 0.92 3.74 كليات واألقسامتوفر الجامعة التقنيات الحديثة لدى إدارات ال 12

  متوسطة  4 1.19 3.47 توفر الجامعة خدمة قبول الطلبة في برامجها إلكترونياً 13
 متوسطة 5 1.12 3.37 تنسق الجامعة تبادل البيانات والمعلومات بين إداراتها إلكترونياً 10

 متوسطة 6 1.01 3.32 ستتيح الجامعة المجال الستخدام برمجيات تعليمية مناسبة للتدري 15

14 
تستخدم الجامعة هيكالً تنظيمياً يتيح المجال لتطبيق اإلدارة 

 اإللكترونية

 متوسطة 7 0.97 3.18

8 
توزع الجامعة قوائم وصف المهام واألعمال على الموظفين فيها 

  إلكترونيا
2.87 1.10 8  

 
  متوسطة

 متوسطة 0.77 3.49 المجال ككل
  

درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال التنظيم  أن) ٦(الجدول من ضح تي
وانحراف معياري  ،)٣.٤٩(وبمتوسط حسابي  ،جاءت ضمن درجة تطبيق متوسطة ،اإللكتروني

ويمكن أن يعزى ذلك إلى  ،تراوحت بين كبيرة ومتوسطةللفقرات درجة التطبيق  ، وأن)٠.٧٧(
من حيث توفير الخدمات  لمستوى المتميزلم يصل بعد إلى اأن الجامعات تنهج منهجاً تنظيمياً 

وتوفير التقنيات الحديثة سعياً منها " انترانت"بها وربط كلياتها وأقسامها بشبكة داخلية لطال
مستوى متميز، على الرغم من أن أغلب الجامعات أصبحت تعتمد إليصال خدماتها اإلدارية ل

لطلبة، واستخدام المكتبة والمكتبات على التقنيات الحديثة في تسيير أعمالها من حيث تسجيل ا
الرقمية، ونظام العالمات، والبريد االلكتروني ألعضاء هيئة التدريس، وتوفر مواقع إلكترونية 
على شبكة إنترنت خاصة بالجامعة، األمر الذي وضع الجامعات األردنية في بداية الطريق نحو 

العوائق المتعلقة بالتطبيق، وعلى اإلدارة اإللكترونية وتطبيقها على الرغم من وجود بعض 
  . رأسها العائق المادي

ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن القبول في الجامعات قد يحتاج أحياناً لحضور الطالب إلى 
بالشكل الكامل،  في إجرائها أو بحاجة لمعامالت قد ال تؤدي اإلدارة اإللكترونية دورها ،الجامعة
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وتعزى حسب طبيعة القسم ومهامه،  ،خرختلف من قسم آلوأن التنسيق بين الجامعة وأقسامها ي
المهام على الكليات هذه النتيجة أيضاً إلى أن معظم الجامعات ما زالت تعتمد في توزيع 

، ومن الممكن أن يكون السبب في بواسطة التبليغ الكتابي أو الشفوي بالطريقة التقليديةواألقسام 
واإلدارات المختلفة ذات العالقة بنشاط الجامعات التي هذه النتيجة غياب التنسيق بين األجهزة 

تمتلك نفس األنواع من األجهزة والبرمجيات، باإلضافـة إلى تعقيد اإلجراءات اإلدارية، 
واالفتقـار إلى اللوائح والتشريعات المنظمة لبرامج اإلدارة اإللكترونية، فضالً عن حداثة التقنية 

والتخوف  دعاتنا النامية، ومنها المجتمع األردني، األمر الذي قد يثير التردالمعلوماتية في مجتم
  .من التعامل مع هذه التقنيات الحديثة

عدم موافقة أفراد التي أشارت إلى  ،)٢٠٠٨(مع نتيجة دراسة أل دحوان  ختلفتاو
نب الثقافي ة على قيام إدارة التطوير اإلداري بدورها في زيادة تثقيف العاملين بالجاـالدراس

  .) ٥ من ٢.٠٠(اإلدارة اإللكترونية بمتوسط  اإللكتروني لتطبيق
 : مجال التنفيذ اإللكتروني: المجال الثالث

كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أصحاب المراكز القيادية 
كما هي موضحة  لدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظرهم على فقرات هذا المجال،

  ):٧(جدول رقم الفي 
  )٧(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بفقرات مجال التنفيذ اإللكتروني مرتبةً 
 تنازلياً

  رقم
 الفقرة

 مجال التنفيذ اإللكتروني مضمون فقرات
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  درجة  الرتبة
  التطبيق

 كبيرة  1 1.05 4.00 عن المؤتمرات والندوات من خالل موقعها اإللكتروني تعلن الجامعة 22

26 
الستخدامها وقت  والمعلومات إلكترونياً   تعمل الجامعة على تخزين البيانات

 الحاجة
3.83 0.98 

 
2  

 كبيرة

 كبيرة  3 1.05 3.77 على التواصل عبر البريد اإللكتروني تحث الجامعة أعضاء هيئة التدريس 16

 كبيرة  4 1.03 3.72 كترونيةلإلى أي اختراقات ألجهزتها اإل تنفذ الجامعة برامج الحماية للتصدي 18

28 
لمحتويات   والنشر اإللكتروني تطبق الجامعة خدمة المكتبة اإللكترونية

 مكتبتها
3.72 1.18 

 
5  

 كبيرة

27 
ية والتشريعات القانون تنشر الجامعة من خالل موقعها اإللكتروني األسس

 للتعامل مع اإلدارة اإللكترونية
3.65 1.11 

 
 متوسطة  6
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 متوسطة  7 1.21 3.46 تعمم الجامعة القرارات التي تتخذها إلكترونياً إلى كلياتها وأقسامها المتعددة 19

 متوسطة  8 1.02 3.43 تدعم الجامعة البحث العلمي في مجال اإلدارة اإللكترونية 29
 متوسطة  9 1.06 3.38 ماذج إلكترونياً للحصول على الخدمات المتعددةتوفر الجامعة للطلبة الن 21

 متوسطة  10 1.35 3.34 ساعة ٢٤تستخدم الجامعة خدمة الرد اآللي إلكترونياً على مدار  25

 متوسطة  11 1.18 3.31 تتيح الجامعة ألعضاء هيئة التدريس التواصل مع الطلبة إلكترونياً 23

20 
لمؤسسات المجتمع المحلي من خالل  رات والخدماتتقدم الجامعة االستشا

 موقعها اإللكتروني
3.21 1.11 

 
12  

 متوسطة

 متوسطة  13 1.11 3.11 هيئة التدريس عبر موقعها اإللكتروني تنشر الجامعة اإلنتاج العلمي ألعضاء 24

 متوسطة  14 1.20 2.41 تعمل الجامعة على عقد بعض االجتماعات عبر شبكة اإلنترنت 17

  متوسطة 0.77 3.45  المجال ككل
 

 ،درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال التنفيذ اإللكترونيأن  )٧(ضح الجدول يت
 ،)٠.٧٧(وانحراف معياري  ،)٣.٤٥(وبمتوسط حسابي  ،جاءت ضمن درجة تطبيق متوسطة

ي اإلعالن عن ويعزى ذلك إلى أن الجامعات األردنية تستخدم التكنولوجيا الحديثة في إدارتها ف
وتخزين البيانات والمعلومات الستخدامها وقت  ،المؤتمرات والدورات لعقد المؤتمرات المختلفة

مع أعضاء هيئة التدريس إذ قامت العديد من الحاجة، وتفعيل البريد اإللكتروني في التواصل 
برامج  نفيذوقامت أيضاً بت، الجامعات األردنية بتوفير بريد إلكتروني لكل عضو هيئة تدريس

الحماية لحماية برامجها والتصدي ألي خطر قد تواجهه أجهزتها، وتطبيق خدمة المكتبة 
أو الرسالة التي يريدها الطالب  ،أو الكتاب ،وذلك لتسهيل الوصول للمعلومة ؛اإللكترونية

ضمن إمكانيات كل جامعة إذ إن العائق المادي مازال يقف عائقاً في  والمدرس على حد سواء
  .جه تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنيةو

إلى تقليل نسبة الدعم يؤدي ميزانية الجامعات العجز في ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن 
ولكن ليس في جميع المجاالت فقد  ،الخدمات والنماذج اإللكترونية يرللبحث العلمي، وتوف

قد تستخدم الجامعة خدمة الرد ومة للطلبة، تتعامل مع هذه البرامج حسب األهمية في تقديم الخد
ولكن بعض المعلومات تحتاج لمتخصص لإلجابة عنها، وتستخدم الجامعة البريد  ،اآللي

وقد يعتمد ذلك على استخدام الطلبة  ،اإللكتروني للتواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس
بينهم، فيما الواجبات إرسال و ،وأعضاء هيئة التدريس للبريد اإللكتروني من خالل المراسالت
ولكن ذلك ينطوي تحت الخطة  ،وقد تستخدم الجامعة موقعها اإللكتروني لخدمة المجتمع المحلي

تقوم الجامعة بنشر اإلنتاج العلمي إذْ  التي تعدها الجامعة لخدمة المجتمع والتكلفة الالزمة له،
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ولجان  ،لتكلفة دور في النشرلكون يولكن قد  ،ألعضاء هيئة التدريس عبر موقعها اإللكتروني
 من مناسب مستوى ، األمر الذي يقف عائقاً دون ذلك، مما يتطلب توافروغيرها ...التحكيم

 للكوادر تدريب و دورية، إجراء صيانة من الجامعـات التمويل يمكن بحيث التمويل،

 إطـار في يحصل تطور أي ومواكبة تقديم الخدمات، من عاٍل مستوى على والحفاظ والموظفيـن

العالم أو حتى عل مستوى الشرق  على مستوى "االلكترونية اإلدارة" التكنولوجيــا و
 التي ،)Asanduli, 2008(اتفقت هذه النتيجة مع دراسة أسندولي و. األوسـط على أقل تقدير

  .أظهرت أن ممارسة اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الرومانية جاءت بدرجة متوسطة
أظهرت أن تطبيق اإلدارة  التي) Mills,2008(هذه النتيجة مع دراسة مايلز فتواختل

  .اإللكترونية يزيد من فعالية المؤسسة الجامعية
  :اإللكترونيمجال التقويم : المجال الرابع

كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أصحاب المراكز القيادية 
  ):٨( لكترونية على فقرات هذا المجال، كما هي موضحة في جدول رقملدرجة تطبيق اإلدارة اإل

  )٨(الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بفقرات مجال التقويم اإللكتروني مرتبةً 

 تنازلياً
  رقم

 الفقرة
 مضمون الفقرة

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  درجة  الرتبة
  التطبيق

 كبيرة  1 1.26 4.19 جامعة امتحان المستوى للطلبة الجدد إلكترونياًتجري ال 30
 كبيرة  2 1.25 3.99 تعلن الجامعة نتائج طلبتها إلكترونياً 36

 متوسطة  3 1.18 3.03 تجري الجامعة االمتحانات الشهرية والنهائية لطلبتها إلكترونياً 31

 متوسطة  4 1.12 2.82 ونياًتقيم الجامعة خططها وبرامجها بصورة مستمرة إلكتر 34

 متوسطة  5 1.17 2.81 تقيم الجامعة األنشطة التي تنفذها إلكترونياً 35

 متوسطة  6 1.35 2.78 تقيم الجامعة األداء السنوي للعاملين فيها إلكترونياً 32

33 
تجري الجامعة امتحاناً تنافسياً للمتقدمين لطلب وظيفة في 

 الجامعة إلكترونياً
2.51 1.20 

 متوسطة  7

  متوسطة 0.94 3.16  المجال ككل
  

درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال التقويم أن ) ٨(الجدول يتضح من 
وانحراف معياري  ،)٣.١٦(وبمتوسط حسابي  ،جاءت ضمن درجة تطبيق متوسطة ،اإللكتروني
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في  لبتها الجددتعزى هذه النتيجة إلى أن الجامعات تقوم بتطبيق امتحان المستوى لط ،)٠.٩٤(
بعض المساقات الجامعية، ولم يتم تطبيق االمتحانات اإللكترونية في جميع المساقات في أي 

وهذا يتماشى مع  ،تعلن النتائج لطلبتها إلكترونياًعلماً  بأن الجامعات األردنية ، جامعة أردنية
هذه  تها لبنية تحتية تخدموتهيئ ،التقدم الذي وصلت إليه الجامعات األردنية في المجال اإللكتروني

والجهد على  وفر الوقتمما ي ،أجهزة حاسوب ومختبرات وشبكة انترنت بتوفير االمتحانات
، ولكنها إلى حد ما لم تطبق في جميع الكليات على حد سواء، إضافة إلى أنها تحاول أن الطالب

  .طالبها إلكترونياًتضع نفسها في طريق الجامعات المتقدمة التي تقدم امتحاناتها ونتائج 
 أفراد نتائجها أن ظهرتالتي أ ،)٢٠٠٨( هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العريشي اختلفت

  والتعليم للتربية العامة اإلدارة في اإللكترونية اإلدارة لتطبيق أهمية هناك أن يرون الدراسة عينة
 اإلدارة في اإللكترونية ةاإلدار تطبيق إمكانية على مساعدة عوامل هناك المقدسة، وأن العاصمةب

  .  مع وجود معوقات لتطبيقها في تلك المدينةوالتعليم  للتربية العامة
  : مجال التدريب اإللكتروني: المجال الخامس

كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أصحاب المراكز القيادية 
على فقرات هذا المجال، كما هي موضحة لدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظرهم 

  :)٩(جدول رقم ال  في
  )٩(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بفقرات مجال التدريب اإللكتروني مرتبة 
  تنازلياً

  رقم
 الفقرة

 مضمون الفقرة
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 الرتبة
  درجة

  التطبيق

37 
االحتياجات التدريبية العاملين بما يتناسب تراعي الجامعة 

 والتطورات اإللكترونية
 متوسطة 1 0.99 3.25

42 
تعد الجامعة مدرسين مؤهلين لتدريب الموظفين على استخدام 

 التقنيات اإللكترونية
3.20 1.08 2 

 متوسطة

 متوسطة 3 1.03 3.20 تعد الجامعة برامج تدريبية تلبي االحتياجات التدريبية إلكترونياً 38

 متوسطة 4 1.03 3.18 تستخدم الجامعة برامج تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية إلكترونياً 39

40 
تعمل الجامعة على الشراكة مع الجامعات المتقدمة لالستفادة من 

 برامجها التدريبية إلكترونياً
3.18 1.08 5 

 متوسطة
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41 
فراد المجتمع تعمل الجامعة على توفير التدريب اإللكتروني أل

 المحلي
2.99 1.13 6 

 متوسطة

43 
تنسب الجامعة بأسماء المتدربين في البرامج التدريبية الداخلية 

 والخارجية إلكترونياً
2.98 1.09 7 

 متوسطة

  متوسطة 0.88 3.14  المجال ككل
  

درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال التدريب أن  )٩(الجدول  من ضحيت
وانحراف معياري  ،)٣.١٤(وبمتوسط حسابي  ،ءت ضمن درجة تطبيق متوسطةجا اإللكتروني

تراعي االحتياجات التدريبية يمكن أن وتعزى هذه النتيجة إلى أن الجامعات األردنية ). ٠.٨٨(
وذلك لتدعيم قدرات واحتياجات الموظفين لتطبيق اإلدارة اإللكترونية لما لها  ؛والبرامج التدريبية

لتبادل الخبرات في شتى  ،الجامعات عن طريق الشراكات فيما بينها من فوائد في ربط
حيث تعمل اإلدارة اإللكترونية باستخدام التكنولوجيا الحديثة على تسهيل التواصل بين  ،المجاالت

وتزويدهم بالمهارات  ،وتقديم الخدمات التدريبية ألفراد المجتمع المحلي ،هذه الجامعات
التعرف والعمل من خالل التقنية اإللكترونية الحديثة، وقد تنسب  والخبرات التي تساعدهم في

وذلك من خالل موقعها اإللكتروني لسهولة إيصال  ،الجامعة بأسماء المتدربين إلكترونياً
، وعلى الرغم من ذلك ما يزال التدريب المعلومات للمشتركين في هذه الدورات والبرامج

عد إلى المستوى المأمول في الجامعات األردنية، اإللكتروني هو المطلوب الذي لم يصل ب
وتعزى هذه النتيجة إلى وقوف بعض العوائق أمام تطبيق التدريب اإللكتروني، منها العوائق 

تهيئة الجامعات تقنياً، وتدريب كوادرها على استخدام   يحول دون يالمادية والتقنية، األمر الذ
فز المادية والمعنوية للمتميزين منهم، وإيجاد مبدأ الحاسب اآللي بالشكل المطلوب، ووضع الحوا

   .التنافس في الجامعات
أن  نتائجها أظهرت ، التي)Mellivell, 2007( اتفقت هذه النتيجة مع دراسة ميليفلو

جاءت بدرجة  )هونج كونج(درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الغربية في 
  .متوسطة

  : فيز اإللكترونيمجال التح: المجال السادس
كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أصحاب المراكز القيادية 

  .)١٠(جدول اللدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية على فقرات هذا المجال، كما هي موضحة في 
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  )١٠(الجدول 
فيز اإللكتروني مرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بفقرات مجال التح

 تنازلياً
  رقم

 الفقرة
 مضمون الفقرة

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 الرتبة
  درجة

  التطبيق
 متوسطة 1 1.03 3.36 توفر الجامعة مناخ عمل يشجع العاملين على استخدام التكنولوجيا 46

 متوسطة 2 1.18 3.22 الطلبة المتفوقين من خالل موقعها اإللكتروني أسماءتعلن الجامعة  44

48 
تدعم الجامعة األفكار التي تعمل على التحول نحو اإلدارة 

 اإللكترونية
2.94 1.13 3 

 متوسطة

45 
تقدم الجامعة الدعم المالي لتحفيز العاملين على تطبيق اإلدارة 

 اإللكترونية
2.58 1.17 4 

 متوسطة

47 
ترونية عالوات تمنح الجامعة الموظفين الذين يطبقون اإلدارة اإللك

 إضافية
2.04 1.05 5 

 قليلة

  متوسطة 0.86  2.83  المجال ككل
  

درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال التحفيز أن  )١٠( الجدولمن  ضحيت
كما يراه أصحاب المراكز القيادية في الجامعات األردنية جاءت ضمن درجة تطبيق  ،اإللكتروني

ويعزى ذلك إلى أن ، )٠.٨٦(وانحراف معياري  ،)٢.٨٣( وبمتوسط حسابي، متوسطة
لتحفيز من خالل استخدام اإلدارة لم تصل بعد إلى مستوى مرتفع يؤهلها لالجامعات األردنية 

ويمكن أن يعزى أيضاً إلى أن التحفيز . اإللكترونية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة
ا ال يتوفر بالشكل الكافي لدى الجامعات اإللكتروني بحاجة إلى توفير الدعم المادي،  وهذا م

  . األردنية
يرون أن ها أن أفراد التي أظهرت ،)٢٠٠٨(اتفقت هذه النتيجة مع دراسة العريشي و

هناك أهمية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، وأن هناك عوامل مساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة 
تمنح الجامعة الموظفين الذين ( :ت الفقرةوقد انفرد .اإللكترونية مع وجود معوقات لتطبيقها

ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن . قليلةبدرجة تطبيق ) يطبقون اإلدارة اإللكترونية عالوات إضافية
عالوات الجامعات األردنية قد ال تمنح الموظفين الذين يعملون ضمن اإلدارة اإللكترونية 

، الذي ال يحتاج إلى تلك سميضمن عملهم الرن وذلك العتبار هذا التطبيق م إضافية؛
وذلك  ،دور كبير في إعطاء هذه العالوات أو عدمهابميزانية الجامعة  تقوموقد  العالوات،
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، إذ إن الكثير من الجامعات األردنية، تعاني من حسب السياسة المتبعة لكل جامعة على حدة
امعات تنظر إلى العجز أو الضعف في ميزانيتها، إضافة إلى أنه من الممكن أن تكون الج

التكلفة المادية دون النظر إلى الفائدة من إدخال التكنولوجيا الحديثة بسبب قلة الموارد المتاحة؛ 
بسبب االرتباط بميزانيات ثابتة ومحدده فيها أوجه اإلنفاق، وارتفاع تكاليف توفير البنية التحتية 

الشبكات، باإلضافة إلى محدودية من شراء األجهزة والبرامج التطبيقية، وإنشاء المواقع وربط 
المخصصات المالية المخصصة لتدريب العاملين في مجال نظم المعلومات، وارتفاع تكاليف 

   .خدمة الصيانة ألجهزة الحاسب اآللي
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : نص السؤال الثاني على
)α=في شمال  ،تعزى لدرجـة تطبيــق اإلدارة اإللكترونية في الجامعـات األردنية )٠.٠٥

من وجهة نظر أصحاب المراكز القيـادية فيها، حسب  ،المملكة األردنيـة الهاشميــة
  ونوع الجامعة؟ الجنس، والمؤهل العلمي، وعـدد سنـوات الخبرة،: متغيرات

الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات  عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطاتلإلجابة 
  :أصحاب المراكز القيادية حسب متغيرات الدراسة على النحو التالي

  :النتائج المتعلقة بمتغير الجنس: أوالً
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بدرجة تطبيق اإلدارة 

نظر أصحاب المراكز القيادية فيها ومجاالتها،  اإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة
  ):  ١١(وذلك كما في الجدول 

  )١١(لجدول ا
بدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في  ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريات الخاص
  .لها وفقاً لمتغير الجنس) ت(الجامعات األردنية ومجاالتها ونتائج اختبار 

  اإللكترونيةدرجة تطبيق اإلدارة 
 في الجامعات األردنية ومجاالتها

 الجنس
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  قيمة ت
 المحسوبة

  درجة
 الحرية

  الداللة
 اإلحصائية

 0.68 3.65 ذكر التخطيط اإللكتروني
1.156 285 0.249 

 0.94 3.53 أنثى

 *0.009 285 2.634 0.72 3.55 ذكر التنظيم اإللكتروني

    0.90 3.25 أنثى

 *0.030 285 2.186 0.72 3.50 ذكر التنفيذ اإللكتروني

    0.93 3.25 أنثى

 *0.002 285 3.166 0.84 3.25 ذكر التقويم اإللكتروني

    1.21 2.82 أنثى
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 *0.011 285 2.558 0.84 3.20 ذكر التدريب اإللكتروني

    0.98 2.88 أنثى

 *0.009 285 2.622 0.81 2.90 ذكر التحفيز اإللكتروني

    1.00 2.56 أنثى

 *0.006 285 2.775 0.65 3.39 ذكر الكلي لألداة

    0.86 3.10 أنثى
  

  ).٠.٠٥=  α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 
  

بين ) ٠.٠٥=  α(وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى الداللة ) ١١(يتضح من الجدول 
 لحسابيين الخاصين بدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية منالمتوسطين ا

التنفيذ اإللكتروني، والتنظيم اإللكتروني، ( :وجهة نظر أصحاب المراكز القيادية فيها ومجاالتها
يعزى لمتغير الجنس لصالح ) التحفيز اإللكترونيوالتدريب اإللكتروني، والتقويم اإللكتروني، و

الذكور أقدم من اإلناث في تولي ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن  .مقارنة باإلناث منهم الذكور
 التدريب فرص فتتاح لهم باإلناث، مقارنة أطول للذكور المتاح الوقتالمناصب القيادية، إذ إن 

 أكثر اهتماما يجد ومجاالتهما والحاسوب التكنولوجيا عن الحديث أن كما .اإلناث من أكثر الذاتي

ث نظراً النشغال اإلناث بأمور كثيرة غير وظائفهن مثل التزامات اإلناب قورن ما إذا الذكور دعن
البيت، وتربية األوالد، وغيرها، األمر الذي قد ال يتيح لهن فرص التواصل مع التقنيات الحديثة، 

اكز وإن عملن ذلك قد ال يكون بالمستوى المطلوب، باإلضافة إلى أن اإلناث لم يستلمن المر
  .القيادية إال مؤخراً، األمر الذي كان له تأثير على استجابة أفراد عينة الدراسة

  : النتائج المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي: ثانياً
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير المؤهل العلمي في 

  :يبين نتائج ذلك )١٢(الجدول  وتطبيق اإلدارة درجة 
  )١٢(لجدول ا

في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية
  الجامعات األردنية ومجاالتها وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

في الجامعات  درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية
 األردنية ومجاالتها

  مستويات متغير
 المؤهل العلمي

  المتوسط
 الحسابي

  النحرافا
 المعياري

 0.71 3.67 دكتوراه التخطيط اإللكتروني

 0.69 3.39 ماجستير

 0.79 3.66 بكالوريوس
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 0.77 3.49 دكتوراه التنظيم اإللكتروني

 0.79 3.22 ماجستير

 0.73 3.61 بكالوريوس

 0.76 3.42 دكتوراه التنفيذ اإللكتروني

 0.79 3.32 ماجستير

 0.77 3.56 بكالوريوس

 0.93 3.17 دكتوراه التقويم اإللكتروني

 0.75 3.03 ماجستير

 1.03 3.21 بكالوريوس

 0.87 3.25 دكتوراه التدريب اإللكتروني

 0.88 2.87 ماجستير

 0.87 3.09 بكالوريوس

 0.86 2.93 دكتوراه التحفيز اإللكتروني

 0.78 2.59 ماجستير

 0.89 2.79 بكالوريوس

 0.69 3.36 كتوراهد الكلي لألداة

 0.67 3.13 ماجستير

 0.73 3.38 بكالوريوس
  

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الخاصة ) ١٢(يالحظ من الجدول  
بدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أصحاب المراكز 

وللتحقق من  .ات متغير المؤهل العلميناتجة عن اختالف مستوي ،ومجاالتها ،القيادية فيها
جوهرية الفروق الظاهرية السالفة الذكر تم إجراء تحليل التباين األحادي لدرجة تطبيق اإلدارة 
اإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أصحاب المراكز القيادية فيها وفقاً لمتغير 

  :يوضح ذلك) ١٣(المؤهل العلمي، والجدول 
  )١٣(الجدول 

 نتائج تحليل التباين األحادي لدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية
  ومجاالتها وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

 المجال
  مصدر
 التباين

  مجموع
 المربعات

  درجة
 الحرية

  متوسط
 المربعات

  قيمة ف
 المحسوبة

  الداللة
 اإلحصائية

 0.077 2.583 1.397 2 2.795 بين المجموعات التخطيط اإللكتروني
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   0.541 284 153.660 داخل المجموعات

    286 156.455 الكلي

 *0.021 3.922 2.274 2 4.548 بين المجموعات التنظيم اإللكتروني

   0.580 284 164.668 داخل المجموعات

    286 169.215 الكلي

 0.173 1.766 1.044 2 2.088 بين المجموعات التنفيذ اإللكتروني

   0.591 284 167.858 داخل المجموعات

    286 169.946 الكلي

 0.589 0.530 0.471 2 0.942 بين المجموعات التقويم اإللكتروني

   0.888 284 252.214 داخل المجموعات

    286 253.156 الكلي

 *0.036 3.370 2.564 2 5.127 بين المجموعات التدريب اإللكتروني

   0.761 284 216.016 مجموعاتداخل ال

    286 221.143 الكلي

 0.068 2.713 1.998 2 3.997 بين المجموعات التحفيز اإللكتروني

   0.737 284 209.229 داخل المجموعات

    286 213.225 الكلي

 0.123 2.110 1.040 2 2.080 بين المجموعات الكلي لألداة

   0.493 284 140.004 داخل المجموعات

    286 142.084 الكلي
  

  ).٠.٠٥=  α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 
  

ة عند مستوى الداللة ــة إحصائيـعدم وجود فروق ذات دالل) ١٣(تبين من الجدول 
)α  =بين المتوسطات الحسابية الخاصة بمجاالت التخطيط اإللكتروني، والتنفيذ ) ٠.٠٥

أظهرت نتائج  نلكتروني، واألداة ككل، في حيلكتروني، والتحفيز اإلالتقويم اإلااللكتروني، و
بين المتوسطات ) ٠.٠٥=  α(التحليل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تعزى لمتغير المؤهل  ،)التدريب اإللكترونيوالتنظيم اإللكتروني، ( يالحسابية الخاصة بمجال
للمقارنات البعدية، وذلك كما في  )شيفيه( در الفروق تم إجراء اختبارولمعرفة مصا ،العلمي

  .)١٤(الجدول 
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  )١٤(الجدول 
لتدريب التنظيم اإللكتروني، ا(للمقارنات البعدية المتعددة لمجالي شيفيه نتائج اختبار

  المؤهل العلمي وفقاً لمتغير) اإللكتروني
 بكالوريوس ماجستير  هدكتورا سابيالمتوسط الح المؤهل العلمي ظيم اإللكترونينالت

3.49 3.22 3.61 
    3.49 دكتوراه

   0.27 3.22  ماجستير

  *0.39 0.12- 3.61 بكالوريوس

 التدريب اإللكتروني
 المتوسط الحسابي المؤهل العلمي

 بكالوريوس ماجستير  هدكتورا

٣.٢٥ 2.87 3.09 

    3.25 هدكتورا

   *0.38 2.87  ماجستير

  0.22 0.16 3.09 بكالوريوس
  

  ).                 ٠.٠٥=  α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 
  

وجود  التي أظهرتللمقارنات البعدية  ) شيفيه( نتائج اختبار ) ١٤(يوضح الجدول 
ر من فروق ذات داللة إحصائية بين أصحاب المراكز القيادية ممن يحملون درجة الماجستي

وجاءت الفروق لصالح من  ،وبين ممن يحملون درجة البكالوريوس من جهة أخرى ،جهة
أيضاً  )شيفيه(لكتروني، وأظهرت نتائج اختبار يحملون درجة البكالوريوس عند مجال التنظيم اإل

 هوجود فروق ذات داللة إحصائية بين أصحاب المراكز القيادية ممن يحملون درجة الدكتورا
وجاءت الفروق لصالح من  ،ين من يحملون درجة الماجستير من جهة أخرىوب ،من جهة

  .عند مجال التدريب اإللكتروني هيحملون درجة الدكتورا
 درجة البكالوريوس ممن يحملونأن يعزى ذلك إلى أن أصحاب المراكز القيادية  ويمكن

التنظيم؛ وذلك  يمتلكون القدرة على اإلدارة كغيرهم من أصحاب المؤهالت األخرى في مجال
  . الكتسابهم خبرة ومهارات كافية في مجال عملهم نتيجة للدورات التدريبية التي يتدربون فيها

 ،الدكتوراهوفيما يخص مجال التدريب اإللكتروني فقد جاءت النتائج لصالح حملة 
ويعزى ذلك إلى أن حملة الدكتوراه يمتلكون معرفة ومهارة في مجال التدريب اإللكتروني، 

  .ومتطلباته الفنية جعلتهم أقدر من حملة الماجستير، لذلك جاءت الفروق لصالحهم
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  .النتائج المتعلقة بمتغير الخبرة :ثالثاً
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بدرجة تطبيق اإلدارة 

ومجاالتها وفقاً  ،دية فيهااإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أصحاب المراكز القيا
  ):١٥(لمتغير الخبرة، وذلك كما في الجدول 

  )١٥(الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 

  الجامعات األردنية ومجاالتها وفقاً لمتغير الخبرة

 متغير الخبرة مستويات المجال
  المتوسط
 الحسابي

  نحرافاال
 المعياري

 0.97 3.41 سنوات ٥أقل من   التخطيط اإللكتروني

 0.77 3.55 سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 

 0.66 3.70 سنوات فأكثر ١٠

 0.96 3.16 سنوات ٥أقل من   التنظيم اإللكتروني

 0.94 3.21 سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 

 0.59 3.66 سنوات فأكثر ١٠

 0.88 3.10 سنوات ٥أقل من   التنفيذ اإللكتروني

 0.96 3.17 سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 

 0.61 3.63 سنوات فأكثر ١٠

 1.13 2.85 سنوات ٥أقل من   التقويم اإللكتروني

 1.15 3.03 سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 

 0.79 3.28 سنوات فأكثر ١٠

 1.00 2.89 سنوات ٥أقل من  التدريب اإللكتروني

 1.07 3.03 سنوات ١٠قل من إلى أ ٥من 

 0.77 3.23 سنوات فأكثر ١٠

 1.01 2.49 سنوات ٥أقل من  التحفيز اإللكتروني

 1.01 2.81 سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 

 0.76 2.91 سنوات فأكثر ١٠

 0.89 3.03 سنوات ٥أقل من  الكلي لألداة

 0.87 3.16 سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 

 0.55 3.46 سنوات فأكثر ١٠
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وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الخاصة ) ١٥(يالحظ من الجدول و
بدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أصحاب المراكز 

وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرية  ،القيادية فيها ناتجة عن اختالف مستويات متغير الخبرة
ر تم إجراء تحليل التباين األحادي لدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات السالفة الذك

األردنية من وجهة نظر أصحاب المراكز القيادية فيها ومجاالتها وفقاً لمتغير الخبرة، وذلك كما 
  ):١٦(في الجدول 

  )١٦(الجدول 
الجامعات األردنية  نتائج تحليل التباين األحادي لدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في

  ومجاالتها وفقاً لمتغير الخبرة

 المجال
  مصدر
 التباين

  مجموع
 المربعات

  درجة
 الحرية

  متوسط
 المربعات

  قيمة ف
 المحسوبة

  الداللة
 اإلحصائية

 0.048 3.063 1.652 2 3.303 بين المجموعات التخطيط اإللكتروني
   0.539 284 153.152 داخل المجموعات

    286 156.455 الكلي
 0.000 13.041 7.117 2 14.234 بين المجموعات التنظيم اإللكتروني

   0.546 284 154.982 داخل المجموعات
    286 169.215 الكلي

 0.000 14.308 7.778 2 15.557 بين المجموعات التنفيذ اإللكتروني
   0.544 284 154.390 داخل المجموعات

    286 169.946 الكلي
 0.015 4.259 3.686 2 7.372 بين المجموعات تقويم اإللكترونيال

   0.865 284 245.783 داخل المجموعات
    286 253.156 الكلي

 0.045 3.130 2.385 2 4.770 بين المجموعات التدريب اإللكتروني
   0.762 284 216.373 داخل المجموعات

    286 221.143 الكلي
 0.016 4.214 3.073 2 6.146 بين المجموعات التحفيز اإللكتروني

   0.729 284 207.080 داخل المجموعات
    286 213.225 الكلي

 0.000 9.359 4.393 2 8.786 بين المجموعات الكلي لألداة
   0.469 284 133.298 داخل المجموعات

    286 142.084 الكلي
  

  ).٠.٠٥= α(إلحصائية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ا* 
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أظهرت وجود فروق  التي األحادي،نتائج اختبار تحليل التباين ) ١٦(يوضح الجدول 
بين المتوسطات الحسابية الخاصة بدرجة تطبيق  )٠.٠٥= α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

ها اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أصحاب المراكز القيادية في
تعزى لمتغير الخبرة عند جميع المجاالت واألداة ككل، ولمعرفة مصادر الفروق تم  ،ومجاالتها

  :)١٧(نات البعدية، وذلك كما في الجدولللمقار ) شيفيه (إجراء اختبار
  )١٧(الجدول 

فيه للمقارنات البعدية المتعددة لدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات ينتائج اختبار ش
  ألردنية ومجاالتها وفقاً لمتغير الخبرةا

التخطيط 
 اإللكتروني

 سنوات ٥من  أقل  سنوات الخبرة
  إلى أقل ٥من 
 سنوات ١٠من 

 سنوات فأكثر ١٠

 3.70 3.55 3.41 المتوسط الحسابي  

    3.41 سنوات ٥أقل من  

   0.14 3.55 سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 

  0.15 *0.29 3.70 سنوات فأكثر ١٠

التنظيم 
 اإللكتروني

 سنوات ٥من  أقل  سنوات الخبرة
  إلى أقل ٥من 
 سنوات ١٠من 

 سنوات فأكثر ١٠

  3.66  3.21  3.16 المتوسط الحسابي  
    3.16 سنوات ٥أقل من  

   0.05 3.21 سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 

  *0.45 *0.50 3.66 سنوات فأكثر ١٠

التنفيذ 
 اإللكتروني

 سنوات ٥من  أقل  رةسنوات الخب
  إلى أقل ٥من 
 سنوات ١٠من 

 سنوات فأكثر ١٠

  3.63  3.17  3.10 المتوسط الحسابي  
    3.10 سنوات ٥أقل من  

   0.07 3.17 سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 

  *0.46 *0.53 3.63 سنوات فأكثر ١٠

التقويم 
 اإللكتروني

 سنوات ٥من  أقل  سنوات الخبرة
  إلى أقل ٥من 

 سنوات ١٠ن م
 سنوات فأكثر ١٠

  3.23  3.03  3.85 المتوسط الحسابي  
    3.85 سنوات ٥أقل من 

   *0.82 3.03 سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 

  0.20 0.62 3.23 سنوات فأكثر ١٠
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التدريب 
 اإللكتروني

 سنوات ٥من  أقل  سنوات الخبرة
  إلى أقل ٥من 
 سنوات ١٠من 

 سنوات فأكثر ١٠

  3.28  3.03  2.89 سط الحسابيالمتو  
    2.89 سنوات ٥أقل من 

   0.14 3.03 سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 

  0.25 *0.39 3.28 سنوات فأكثر ١٠

التحفيز 
 اإللكتروني

 سنوات ٥من  أقل  سنوات الخبرة
  إلى أقل ٥من 
 سنوات ١٠من 

 سنوات فأكثر ١٠

  2.91  2.81  2.49 المتوسط الحسابي  
    2.49 سنوات ٥أقل من 

   0.32 2.81 سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 

  0.10 *0.42 2.91 سنوات فأكثر ١٠

 سنوات ٥من  أقل  سنوات الخبرة الكلي لألداة
  إلى أقل ٥من 
 سنوات ١٠من 

 سنوات فأكثر ١٠

  3.46  3.16  3.03 المتوسط الحسابي  
    3.03 سنوات ٥من أقل 

   0.13 3.16 تسنوا ١٠إلى أقل من  ٥من 

  0.30 *0.43 3.46 سنوات فأكثر ١٠
  

  ).٠.٠٥= α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 
  

أفراد عينة إلجابات إلى أن الفروق  بين المتوسطات الحسابية ) ١٧(يشير الجدول 
  :كانت على النحو األتي الخبرةالدراسة تبعاً لمتغير 

  عند مقارنتهم  .)سنوات فأكثر ١٠(قيادية ممن خبرتهم أصحاب المراكز اللصالح
  .واألداة ككل جميع المجاالتفي ) سنوات ٥أقل من (خبرتهم مع من 

  عند مقارنتهم  ).سنوات فأكثر ١٠(لصالح أصحاب المراكز القيادية ممن خبرتهم
التنظيم اإللكتروني، (عند مجالي ) سنوات ١٠إلى أقل من   ٥من (ن خبرتهم مع م

 .) فيذ اإللكترونيالتن

ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن أصحاب المراكز القيادية في الجامعات األردنية ممن لديهم 
في التعامل في المجاالت  والمهارةسنوات لديهم القدرة والمعرفة ) ١٠(من أكثر خبرة كبيرة 

ضافة إلى ميدان العمل باإل في اإلدارية أكثر ممن هم أقل خبرة بحكم الخبرة التي اكتسبوها
وتدرجهم الوظيفي، وتدريسهم العديد من المساقات عبر  التطورات التي تطرأ على أعمالهم

سنوات مختلفة مما يجعلهم أكثر إطالعاً وخبرة من غيرهم، باإلضافة إلى أنه كلما زادت سنوات 
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وربما يعود ذلك الهتمامهم بوصفها . الخبرة زادت المعرفة والمهارة في مجال التخصص
ة ملحة لتحسين أداء العمل، في حين أن أصحاب المراكز القيادية في الجامعات األردنية ضرور

  سنوات كان تطبيقهم لإلدارة اإللكترونية بدرجة متوسطة؛ ويمكن أن) ١٠(ممن خبرتهم أقل من 
الكبير بالبحث العلمي كون أغلبهم من أعضاء هيئة التدريس؛  انشغالهميعزى ذلك إلى 

تابة األبحاث من أجل الترقية األكاديمية، واإلشراف على الرسائل الجامعية فهم منشغلون بك
  .وبعضهم قد يتفرغ للبحث العلمي ويغادر جامعته من أجل تحسين ظروفه المادية

التي أشارت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة ) ٢٠١١(اختلفت مع نتيجة دراسة كساب 
ن تقديرات أفراد عينة الدراسة لإلدارة اإللكترونية بي )٠.٠٥=  α( إحصائية عند مستوى الداللة

  .تعزى إلى عدد سنوات الخبرة
  :النتائج المتعلقة بمتغير نوع الجامعة : رابعا

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بدرجة تطبيق اإلدارة 
ومجاالتها وفقاً  ،القيادية فيهااإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أصحاب المراكز 

  .)١٨( للعينتين المستقلتين وذلك كما في الجدول) ت(لمتغير نوع الجامعة، ثم تم إجراء اختبار 
  )١٨(الجدول 

  بدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاص
  قاُ لمتغير نوع الجامعةلها وف) ت(في الجامعات األردنية ونتائج اختبار 

  نوع المجال
 الجامعة

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  قيمة ت
 المحسوبة

  درجة
 الحرية

  الداللة
 اإلحصائية

 0.86 3.50 خاصة 0.068 285 1.832 0.68 3.68 حكومية التخطيط اإللكتروني
 0.87 3.43 خاصة 0.356 285 0.924 0.73 3.52 حكومية التنظيم اإللكتروني
 0.000 285 *3.687 0.72 3.56 حكومية التنفيذ اإللكتروني

    0.84 3.20 خاصة
 0.000 285 *5.527 0.84 3.35 حكومية التقويم اإللكتروني

    1.01 2.70 خاصة
 0.91 3.01 خاصة 0.125 285 1.539 0.86 3.19 حكومية التدريب اإللكتروني
 0.97 2.72 خاصة 0.164 285 1.395 0.81 2.87 ميةحكو التحفيز اإللكتروني

 0.002 285 *3.127 0.65 3.41 حكومية الكلي لألداة
    0.78 3.13 خاصة

  

  ).٠.٠٥= α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 
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أظهرت النتائج عدم  التيلمتغير نوع الجامعة، ) ت(نتائج اختبار ) ١٨(يوضح الجدول 
عند جميع مجاالت األداة ما ) ٠.٠٥= α(عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

حيث أظهرت النتائج وجود  ،واألداة ككل) التنفيذ االلكتروني، والتقويم االلكتروني( :عدا مجالي
وجاءت الفروق لصالح أصحاب  ،)٠.٠٥=  α(حصائية عند مستوى الداللة إفروق ذات داللة 

   .لعاملين في الجامعات الحكوميةلالقيادية  المراكز
يتوفر فيها أعداد كبيرة من الموظفين  وتعزى هذه النتيجة إلى أن الجامعات الحكومية

سواء أكانوا أعضاء هيئة تدريس أو إداريين أكثر من الجامعات الخاصة، وهذا العدد يتوزع 
ي حاجة أصحاب المراكز على مساحات كبيرة أوسع منها في الجامعات الخاصة، مما يعن

القيادية العاملين في الجامعات الحكومية  إلى بذل المزيد من المتابعة والتوجيه لهؤالء الموظفين 
من أجل تنفيذ أعمالهم بكل سهولة وإنجاز كبيرين، وهذا يجعلهم يوظفون اإلدارة اإللكترونية في 

لك البنية التحتية التي تتمتع بها أعمالهم بهدف توجيه هذا العدد من الموظفين، وتساعدهم في ذ
الجامعات الحكومية، وال تحظى بها الجامعات الخاصة، ألنها محدودة الدعم المادي، وتعتمد 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن تكلفة تطبيق اإلدارة اإللكترونية  .على األغلب على رسوم الطلبة
  .اما بذلكمرتفعة جداً األمر الذي يجعل الجامعات الخاصة أقل اهتم

بينت وجود فروق ذات داللة  التي، )coyne, 2010(اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كوين 
وذلك  ،إحصائية في مجال الجودة والفاعلية لصالح جامعة كاليفورنيا مقابل جامعة سانت باربرا

  .بسبب الخطة الموضوعية وحداثة قواعد بيانات الجامعة
توصلت إلى عدم  وجود فروق  التي) ٢٠١٠(ي واختلفت هذه النتيجة مع دراسة كنان

في قوة العالقة االرتباطية بين واقع  )٠.٠٥=  α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  . تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وتصورات أفراد العينة، تعزى لمتغير نوع الجامعة أو المديرية

  
 

  : دراسة إلى التوصيات اآلتية في ضوء ما أظهرته النتائج خلصت ال 
العمل على إشراك ذوي الكفاءة من أعضاء الهيئة التدريسية في عملية التخطيط  .١

في مجال التخطيط اإللكتروني، واإلفادة من الخطط اإللكترونية لدى الجامعات 
  .المتقدمة

استخدام الجامعات قوائم وصف المهام واألعمال وتوزيعها على الموظفين  .٢
  .إلكترونياً
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نشر اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس والطلبة من خالل موقع الجامعة  .٣
  .اإللكتروني

تنفيذ العديد من المهام المتعلقة باألداء السنوي إلكترونياً، ووضع ضمانات  .٤
  .للمتقدمين للوظائف إلكترونياً

عقد دورات تدريبية متعلقة باألساليب اإللكترونية الحديثة ألصحاب المراكز  .٥
  .  يادية لزيادة وتطوير مهاراتهم في استخدام المهارات التكنولوجية الحديثةالق

 إجراء دراسات مماثلة على الجامعات األردنية في مجال تطبيق اإلدارة اإللكترونية .٦
لإلحاطة بموضوع اإلدارة اإللكترونية نظراً لندرة هذه الدراسات في المملكة 

 .ردنيةوكذلك في المدارس األ األردنية الهاشمية

  
 

 ،الدار الجامعية: ، الطبعة األولى، اإلسكندريةاإلدارة اإللكترونية .)٢٠١٠( خالد إبراهيم  .  
 ،دراسة  دور أدارة التطوير اإلداري في تطبيق اإلدارة اإللكترونية، ).٢٠٠٨( اهللا عبد أل دحوان

رسالة ماجستير غير منشورة،  ،بعمسحية على العاملين في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وين
  جامعة الملك سعود، الرياض

  الخدمات التي تقدمها الحكومة اإللكترونية األردنية، متوفر على ). ٢٠١٢(الخدمات اإللكترونية
  ٢٠١٢/ ٤/ ٣٠يخ استرجع بتار http://www.jordan.gov.jo/wps/portalاإلنترنت     

 ،مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية بجامعة الملك فيصل من  ).٢٠٠٧( اهللا عبد الدوسري
. دراسة ميدانية على كليتي اآلداب والعلوم للبنات بالدمام ،وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  .  السعوديةجامعة الملك فيصل، المملكة العربية  .رسالة ماجستير غير منشورة
 والتعليم للتربية العامة اإلدارة في اإللكترونية اإلدارة تطبيق إمكانية ).٢٠٠٨( العريشي، محمد 

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، السعودية)بنين(المقدسة  بالعاصمة
  العالقة بين المتغيرات التنظيمية وتطبيق اإلدارة اإللكترونية في ). ٢٠١١(كساب، رؤى

  . فلسطين –، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غرة ت الفلسطينية بقطاع غزةالجامعا
 ،واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات السعودية وعالقتها  ).٢٠١٠( محمد كناني

دراسة مقارنة بين الجامعات الحكومية : بالفعالية التنظيمية من وجهة نظر القادة األكاديميين
   .أطروحة دكتوراه، جامعة اليرموك،األردن ،والخاصة

 ،دار :، الرياضوالمشكالت والوظائف اإلستراتيجية :اإللكترونية اإلدارة ).٢٠٠٤( عبود نجم 

  .المريخ للنشر والتوزيع
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 ،العامة معهد اإلدارة :الرياض ،العربية تطبيقاتها وآفاق اإللكترونية اإلدارة.  )٢٠٠٥( سعد ياسين .  
 ،دار اليازوري العلمية للنشر : الطبعة العربية، عمان، اإلدارة اإللكترونية. )٢٠١٠(سعد  ياسين
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