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 مقدمة:

تعتبررر اادا ا االلرترونيررة مررداالر معالرررار للتترروثر والتضرردعلي والقارراا علرري المترراد  التقليد ررة وت وثررد ا داا عرر  
طرثق استخدام أساليب الرترونية جدعدا تتسم بالرفااا والفاعلية والسرعةي وثمكر  القروإ  ت تتبيرق اادا ا االلرترونيرة 

فرري مكترررب ارردماح التعلرريم  بمدعنررة الخمررص علرر  وجرره الخ رررو  فرري المسسسرراح الضكوميررة الليبيررة ب ررفة عامررة و 
سيمك  مرد اا هر ا المسسسراح مر  الرتضكم بترك  أدبرر فري  دا ا عمليراتهم والتعرر  أوإ برطوإ علري نقرا  القروا ونقرا  
الارررعوف وفررري هررر ا الم ررراإ تسرررعي العدعرررد مررر  الررردوإ للتضررروإ فررري  دا ا أنامتهرررا مررر  اادا ا التقليد رررة  لررر  اادا ا 

رترونيةي وذلك لتسهي  الخدماح التي تقدمها ولتضسي  أدائهاي فاادا ا الفاعلة هي التي تسرت يب للمسرت داح مر  االل
ناررار  ت الع رر الرراه  عتميرل بالتقردم السررثا فري مافرة الم راالحي فهرو ع رر ال رو ا  بإ  ابيرةحولها وتتعام  معهرا 

التغيير ضرو ا حتمية ولر ا ألربضه هر ا اادا اح مللمرة بموادبرة العلمية والمعلوماتية والترنولوجيةي ال ي ألبح فيه 
 (.2012)رضوان ، ه ا التتو  ال ي شم  اادا اف

تسررله هرر ا الد اسررة الارروا علرر  المتتلبرراح الترري  مكرر  توفرهررا لتتبيررق اادا ا االلرترونيررة فرري المسسسرراح الضكوميررة 
  التقليد رة  لر  طررق أد رر مرونرة وفعاليرة مر  ناحيرةي ومر  الليبيةي مآلية  مك  االعتماد عليها في تتوثر طرق العمر

ومتتبيرق عملري ترم ااتيرا   .ناحية أارى االستفادا مر  من رلاح اادا ا االلرترونيرة فري تروفير الولره وال هرد والترلفرة
ي  مكتررب ارردماح التعلرريم لمررا لرره مرر  أهميررةس مبيررراس فرري تضسرري  الخرردماح التعليميررة المقدمررةي ممررا  عررد حلقررة ولرر  برر

 المنتقة التعليمية وبي  مافة المدا س الموجودا بالمدعنةف      

 مشكلة الدراسة:  

علرري الرررنم مرر  التقرردم البترريا فرري البييررة المعلوماتيررة فرري ليبيرراي  ال أت اسررتفادا المسسسرراح الضكوميررة اادا ثررة ب ررفة 
ترتقي  ل  مستوى التموحاحي  ضافة عامةي ومكاتب الخدماح التعليمية ب فة االة م  ذلك التقدم المعلوماتي ال 

 ل  بتيها لموادبة التتو احي وعليه فات ا مر عتتلب توفر م موعة م  المتتلباح أهمها المتتلباح الماليرة والتقنيرة 
  ضافة  ل  توفر العن ر البتري الرفوا وتوفر بيوح الخبراا والبيية التترثعية والقانونيةف
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ي لامررا بهررا الباح ررات  لرر  مكتررب ارردماح التعلرريم بمدعنررة الخمررصي وبعررد التضررد  مررا ومرر  اررالإ اللثررا اح الميدانيررة الترر
 –و فري الخردماح التري  قردمها المكترب متم لرة فري جبرها  ن را  ا عمراإ عبعض العاملي  فيهي الحاا أت هنرا  ضر

ادا ا االلرترونيرة  وهر ا استخدام اادا ا التقليد رة بردالر مر  ا -البيرولراطية –عل  الو ق في م  المعامالح  االعتماد
لد عرجا   ل  أت متتلباح اادا ا االلرترونية نير مافية ان ا  ا عماإف وبناا علي ما سبق  مك  لريانة متركلة 

 : يالالبضل في التساؤإ الت

 ما مدى توفر متتلباح تتبيق اادا ا االلرترونية في مكتب الخدماح التعليمية الخمص؟ -

 ه ا الد اسة بتك  عام  ل  تضقيق م موعة م  ا هدا  تنض ر أساسار في اآلتي:تهد  أهداف الدراسة: 

 تضدعد أهم المتتلباح لتتبيق اادا ا االلرترونية في مكتب الخدماح التعليمة الخمصف ف1
 الرتو ع  أهم المعولاح التي تواجه تتبيق اادا ا االلرترونية ف ف2

 اآلتيفتستمد ه ا الد اسة أهميتها م  أهمية الدراسة: 

 حداثة الموضوع والند ا النسبية في البضو  والد اساح التتبيقية في م اإ اادا ا االلرترونية في ليبياف -1
  ثراا المكتبة المضلية وسد بعض النقص في أدبياح اادا ا االلرترونيةف   -2 
 أارىفتتك  ه ا الد اسة  ضافَة جدعدار  ل  حق  المعرفة وأت تروت نواا لد اساح وبضو   -2
تت سرررد أهميرررة الد اسرررة فررري أهميرررة القتررراع الررر ي سرررت رى فيررره الد اسرررةي فمكترررب الخررردماح التعليميرررة بمدعنرررة  -3

الخمررص  عررد أحررد مكاتررب وا ا ا التربيررة والتعلرريم الترري  عتمررد عليهررا الم تمررا فرري ترروفير احتياجاترره مرر  الرررواد  البترررثة 
 الرفوااف

 للد اسة تم وضا الفرضية الرئيسية التالية:لإلجابة ع  التساؤإ الرئيص فرضيات الدراسة:   -
لتتبيررررق اادا ا االلرترونيررررة  الال مررررةال تترررروفر فرررري مكتررررب الخرررردماح التعليميررررة بمدعنررررة الخمررررص المتتلبرررراح  -

  فالماليةالمتم لة في جالمتتلباح التقنيةي المتتلباح البترثة يالمتتلباح 

 ويتفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 والرافية لتتبيق اادا ا االلرترونية في مكتب الخدماح ليد الد اسةف الال مةال تتوفر المتتلباح التقنية  -
 والرافية لتتبيق اادا ا االلرترونية في مكتب الخدماح ليد الد اسةفف الال مةتتوفر المتتلباح البترثة  ال -
 والرافية لتتبيق اادا ا االلرترونية في مكتب الخدماح ليد الد اسةف الال مةال تتوفر المتتلباح المالية  -

 تروت م تما الد اسرة مر  جميرا العراملي  بمكترب الخردماح التعليميرة بمدعنرة الخمرص والبرال  عرددهممجتمع الدراسة: 
حيل تم تو ثا عردد    مفرداي ونارار ل غر ح م م تما الد اسة تم اجراا المسح التام  لم تما الد اسة42ج حوالي
   استبانةف32استرد منهمج استبانة  42ج

تعتمررد هرر ا الد اسررة علرر  المررنهي الولررفي فرري ولررو المترركلة مضرر  الد اسررة مرر  اررالإ المراجررا منهجيةةة الدراسةةة: 
والدو ثاح وشبكة المعلوماح الدولية ي وم لك استخدم المنهي التضليلي م  االإ ال انب الميداني للد اسة متم ال في 

 أداا جما البياناح جاالستبانة  وتضليلهاف

 حدود الدراسة: وتشمل:

 حدود الموضوعية: تناوله الد اسة موضوع مدى توفر متتلباح تتبيق اادا ا االلرترونيةف -
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 حدود المكانية: تقت ر ه ا الد اسة عل  مكتب الخدماح التعليمية بمدعنة الخمصف -
 مف2017-2016الفترا الضدود اللمنية: تمتد ه ا الد اسة االإ   -

االلرترونيرة مر   هنا  العدعد م  الد اساح المتعلقة بموضروع الد اسرةي ومر  د اسرة تناولره اادا االدراسات السابقة: 
 : للباح ات تتم   ه ا الد اساح في اآلتي  وا ا متعددا سواا م  ناحية المتتلباح أو المعولاح ووفقار لما اتيح

حيررل هرردفه الد اسررة  لرر  التعررر   -:والررا تتبيررق اادا ا االلرترونيررة فرري ال لائررر(2016)دراسةةة بوديةةد ونقةةود   -
وتولررله  بم ررلضة الوثررائق البيومترثيررة ببلد ررة العتررو بوال ررة نراد ررة بررال لائري االرترونيررةعلرر  والررا تتبيررق اادا ا 

لرربح عائقررار أمررام تتبيررق اادا ا الد اسررة  لرر  ضررعو التررروث  فرري م رراإ اسررتخدام الترنولوجيررا الضدع ررة ا مررر الرر ي ا
 االلرترونيةف

د اسرة ت را ب بعرض  – : متتلبراح ا سراا الضكومرة االلرترونيرة فري ال لائرر 2013) دراسة المنصةور ، نقمةار   -
هدفه الد اسة  ل  لتعرثف بالضكومة االلرترونية م  االإ تقرد م ا ائ رهاي وأهردافهاي ومتتلباتهراي وزبررا   –الدوإ 

وتولرله الد اسرة  لر  وجرود بعرض العقبراح التري تواجره تتبيقراح  .فيها الناجضةها وأهم ت ا ب الدوإ معولاح تتبيق
الضكومررة االلرترونيررة مرر  أبر هررا ا ميررة االلرترونيررة وضررعو البنيررة التضتيررة لالت رراالح والمعلومرراح وضررعو الرروعي 

 العام بطهمية تتبيق الضكومة االلرترونية ف

هردفه الد اسرة  لر   -والرا ادا ا المروا د البتررثة الرترونيرا فري ال امعراح الفلسرتينية  (:2009دراسة  أبو أمونة )-
ومررردى وضررروي وأهميرررة ادا ا المررروا د  التعرررر  علررري والرررا ادا ا المررروا د البتررررثة  لرترونيرررار فررري ال امعررراح الفلسرررتينيةي

دم مر  لبر  اادا ا العليرا للمسراعدا فري والتعرر  علري الردعم المقر البترثة  لرترونيرا لردى المسرتوثاح اادا ثرة المختلفرة
تتبيقهاي ولد تولله الد اسة الي توفر دعم اادا ا العليا للتضروإ  لري اادا ا االلرترونيرةي وأت البنيرة التضتيرة لمرادرل 

 التضوإف ترنولوجيا المعلوماح تعتبر مافية عمليار له ا

ال انوثة بمضافااح نلا وسرب   االلرترونية في المدا سد جة توفر متتلباح تتبيق اادا ا (: 2009السمير  ) -
تتبيرق اادا ا االلرترونيرة فري المردا س ال انوثرة مر   تتوثرهاي هدفه الد اسة  ل  التعر  علري د جرة تروفر متتلبراح

وجهررة ناررر مرردعري المرردا س ال انوثررة وتولررله الد اسررة  لرر  ضررعو وللررة ترروفر متتلبرراح تتبيررق اادا ا االلرترونيررة 
 للة توفر أجهلا الضاسوب وادماح اانترنه ف -   في ضعو جمتتلباح البنية التضتية ممتوال
نارم المعلومراح الترابا للضكومرة االلرترونيرة فري   :" متتلباح اادا ا االلرترونية في مرمل2008الربيسي جدراسة  -

لرترونيررة فرري مرادررل المعلومرراح حيررل هرردفه الد اسررة  لرر  التعررر  علرر  مرردى ترروفر متتلبرراح اادا ا اال –دولررة لتررر 
بدولة لتر وم لك التعر  عل  العرالي  التي تواجه ه ا المرادل فري عمليرة التتبيرقي وتولرله الد اسرة  لر  ضرعو 
البنيرة التضتيرة لالت رراالح والمعلومراح ومرر لك وجرود ا ميرة االلرترونيررة لردى لتاعرراح نيرر لليلرة مرر  المتعراملي  مررا 

 ال هاح الضكوميةف

د اسرة تتبيقيرة  متتلباح استخدام اادا ا االلرترونية في ال امعاح السعود ة(: 2008راسة : العمير  ) دراسة د -
حيل هردفه الد اسرة  لر   التعرر  علر  مردي تروفر المتتلبراح اادا ثرة والتقنيرة -علي جامعة أم القرى مكة المكرمة 

  أت هنرا   لر  لرترونيرة فري ال امعرة وتولرله الد اسرةاال والماد ة والمالية والبترثة التي تت ا علري اسرتخدام اادا ا
للررة  فرري الخبررراا المسرراهمي  فرري ت ررميم وتترروثر البرررامي االلرترونيررةي ومرر لك ضررعو القررواني  والتترررثعاح المتعلقررة 

 وضعو الدعم المالي المقدمف بتتبيق اادا ا االلرترونية
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ترونيررررة " د اسررررة ميدانيررررة علرررر  اادا ا العامررررة للمرررررو   مكانيررررة تتبيررررق اادا ا االلر(: 2005دراسةةةةة : السةةةةبيعي )-
واادا ثررة المترروفرا لتتبيررق اادا ا  حيررل هرردفه الد اسررة الرري التعررر  علرري االمكانيرراح الماد ررة والبترررثة -بالسررعود ة 

ترررروفر اامكانيرررراح الماد ررررة واادا ثررررة لتتبيرررررق اادا ا  االلرترونيررررة ومعولرررراح ذلررررك التتبيررررق وتولررررله الد اسرررررة  لرررر 
 البترثة بد جة لليلةف اللرترونية بد جة متوستةي وتوفر االمكانياحا

 الجانب الةةةةةنظةةةةةةةةةةةةةةةةةر :

عالمنررا المعالررري الرر ي   ضتر  التعلرريم دو ار  ائرردار ولياد ررار فرري عمليرراح االلررالي والتغييرري وموادبررة التتررو  التقنرري فرري
ن رراي العمليررة التعليميرررة فرري أداا  سررالتها مررررتبه  الضيرررااي وأتعتسررم بسرررعة التغيرررر والتقرردم التقنرريي فررري شررتي نررواحي 

بره هر ا العمليرةي فراادا ا التعليميرة هري التري ترسرم السياسراح وتقروم بعمليراح  مباشرا بالترثقة أو االسلوب التري تردا 
 والتنسيق والمتابعة ونيرها م  العملياح اادا ثة المختلفة وتقود نضو تضقيق ا هدا ف  التختيه

 تعنري تضوثر  مافرة العمليراح (2005)أبو معايض ،دما عرفها:  Electronic management اادا ا االلرترونيةف
االلرترونيرة فري اادا اي  اادا ثة ذاح التبيعة الو لية  لي عملياح ذاح طبيعة الرترونيرةي باسرتخدام مختلرو التقنيراح

الرترونية وهو مرا  تلرق عليره العمر  االلرترونري أو   لي دو ا وه ا  عني تضوث  الدو ا المستند ة الو لية في المسسسة
حيرره تتعرردى فررررا اادا ا االلرترونيررة مفهرروم الميكنررة الخالررة بررإدا اح العمرر  داارر  المسسسررة  لرري  "اادا ا بررال و ق"

زجراااح عم  مفهوم ترام  المعلوماح بي  اادا اح المختلفةي واستخدام تلك البياناح والمعلوماح في توجيه سياسة و 
 (.  2008 . )العمير ،المسسسة نضو تضقيق ا هدا 

وعمومار  مكر  ال رلم برطت  داراإ تقنيراح المعلومراح واالت راالح هرو ثرو ا حقيقرة فري اادا ا لمرا  ضدثره مر  تغيرر فري 
ي تتبيقررراح أسرررلوب العمررر  اادا ي وأدائرررهي وبالترررالي فرررإت اادا ا االلرترونيرررة تعنررري اانتقررراإ مررر  العمررر  التقليررردي  لررر

معلوماتيرررة بمرررا فيهرررا شررربكاح الضاسرررب اآللررريي وذلرررك لرررربه الوحرررداح التنايميرررة مرررا بعارررها لتسرررهي  الض ررروإ علررري 
 (.2008. )السبيعي، المعلوماحي واتخاذ القرا اح وزن ا  ا عماإ وتقد م ادماح بكفااا وسرعة عالية وبترلفة أل 

مرر  اررالإ التعرثفرراح السررابقة عتاررح أت اادا ا االلرترونيررة هرري عبررا ا عرر  "عمليررة  عررادا هندسررة ل عمرراإ والعاللرراح 
 (.2009)السمير  ،الضكوميةي وذلك بتفعي  تقنية المعلوماح لتضوثلها الي ليغة الرترونيةف 

التقليد ة  ل  اادا ا االلرترونيةي وأت  سبق فإت معام دوإ العالم النامي تسعي  ل  التضوإ م  اادا ا وفي ضوا ما 
أنلررب الد اسرراح تسمررد أت المبررر اح الدافعررة  لرري تتبيررق اادا ا االلرترونيررة فرري المنامرراح هررو االسررتفادا مرر  التقنيررة 

 ف (2004. )العمر ، الضدع ةي والتغلب علي ال عوباح التي تسثر بتك  سلبي علي ا داا الوظيفي للعاملي 

 دارة االلكترونية: فوائد وأهمية اإل

الهائر  فري م راإ تتبيرق تقنيراح  تت ل  أهمية اادا ا االلرترونية في لد تها علي موادبة التتو  النوعي والرمي     
تسررميته بررال و ا المعلوماتيررة المسررتمراي فاررال عرر  ذلررك فررإت اادا ا  ناررم المعلومرراح ومررا عرافقهررا مرر  انب رراق مررا  مكرر 

تخت ررر العولمرة والفاراا الرلمرري    االسرت ابة لتضررد اح عرالم القررت الواحررد والعتررث  الر يتم ر  نوعررار مر االلرترونيرة
، 2005: )ياسةةين ،والت رراد اح المعلومرراح مرر  متغيراترره ات اهاترره وفيمررا علرري أهررم فوائررد تتبيررق اادا ا االلرترونيررة 

37.) 

 تبسيه ااجراااح داا  المسسساحف ف1
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 مختلفةف اات ا  وله تنفي  ان ا  المعامالح ال ف2
 الدلة والوضوي في العملياح اادا ثة المختلفةف ف3
 تسهي   جراا االت اإ بي  دوائر المسسسةف ف4
 (. 37. 2006)السالمي ، والتوثيقف التقلي  م  استخدام الو ق  عالي متكلة المسسسة في عملية الضفظ ف5

 متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية:
ومرر  أهرررم هررر ا  الال مرررةالمتتلبرراح  االلرترونيرررة مرررتبه باررررو ا تررروفر م موعررة مررر  ت ن رراي مترررروع تتبيررق اادا ا 

 المتتلباح:
وجررود ليرراداح  دا ثررة تتعامرر   تضترراا اادا ا االلرترونيررة لررري تضقررق ا هرردا   لرري.المتطلبةةات اإلداريةةة والتقنيةةة: 1

 (. 2005. )شعبان، واابداع المعلوماح واالت االح ما لد تها علي االبترا  بكفااا وفعالية ما ترنولوجيا
وبردوت هر ا العن رر لر  ترتمك  المنامراح  :  عد العن رر البترري أهرم العنالرر فري المسسسرة. المتطلبات البشرية2

البترررثة تررطهيال جيرردار  امتلررره أضررخم المعررداح وا جهررلاي لرر ا البررد مرر  تطهيرر  العنالررر مرر  تضقيررق أهرردافهاي حترر   ت
 فاعلية.وال علي مستوى عاإس م  الرفااا

طائلرة ولررري   عرد مترروع اادا ا االلرترونيررة مر  المترا ثا الاررخمة والتري تضتراا  لرر  أمرواإ. المتطلبةات الماليةةة: 3
نام  له االستمرا  وبلوغ أهدافه البد م  توفر الدعم المالي لتوفير البنية التضتية فيمرا عتعلرق بترراا ا جهرلا وزنتراا 

 ف( 2007)غنيم ، ر البرامي االلرترونيةف و به التبكاح لتقييم وتتوث الموالا

 أنماط اإلدارة االلكترونية: 

وثق رررد بهرررا  دا ا الترررسوت العامرررة بواسرررتة وسرررائ   لرترونيرررة لتضقيرررق أهررردا  اجتماعيرررة  الضكومرررة االلرترونيرررة:  ةةةة1
 والت اد ة وسياسيةي والتخلص م  ا عماإ الروتينيةف

 المعلوماح والخدماح عبر شبكة اانترنه م   البتالاح البنريةفف الت ا ا االلرترونية: وثق د بها تبادإ 2
ر ال ضة االلرترونية: تقوم ال ضة االلرترونية بتوفير االستتا اح والخدماح والمعلوماح التبية  ل  المرض  عبرر 3

 نترنهفوسائ   لرترونيةف م   متابعة نتائي الفضولاح التبية والتضالي  المخبرثة والمعلوماح عبر شبكة اا
التعلررريم االرترونررري: فررري التعلررريم االرترونررري  مكررر   جرررراا المضاضرررراح الد اسرررية واالاتبرررا اح التضرثرثرررة ومنالترررة  ةةةة4

 الرسائ  العلمية عبر التبكة المضلية أو عبر شبكة اانترنهف
النتر االرتروني: م  االإ النتر االرتروني  مك  متابعة ا ابرا  العاجلرة والنترراح االلت راد ة واالجتماعيرة   ة5 

 واالستفادا م  مضرماح البضل المتنوعة وتضقيق سرعةف 
 عناصر اإلدارة االلكترونية:

 -البرم يراح -ا جهرلا والمعرداح ت عملية تتبيق اادا ا االلرترونية عتتلب عدا عنالر وه ا العنالر تتم   فيج 
 الرواد  البترثة ف   -ناام االت االح -نام المعلوماح 

 معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية:
 (.25، ص 2012)والي:هنا  م موعة م  المعولاح تضوإ دوت تتبيق اادا ا االلرترونية نوجلها في اآلتي:ر

 براد ا "اادا ا االلرترونية" أوتبدع  وجهتهافالتخبه السياسي ال ي  مك  أت عسّدي  ل  مقاطعة م ف1
 العائداح المالية الضكوميةف لتموث  "اادا ا االلرترونية" السيما فري حراإ تدّنري الال مةعدم توفر الموا د  ف2
 تطاير وضا ااطا  القانونري والتنايمري المتلروبف ف3
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 الروا   الوطنية الناجمة ع  نلاع  لليميف ف4
 .وعدم الرضا بالتغيير اادا ي التمسك بالمرملثة  ف5
 مقاومة للتغيير م  الموظفي  ال ع   ختوت علر  عملهرم المستقب  بعد تبسيه ااجراااح الضكوميةف ف6
 عدم استعداد الم تما لتقّب  فررا اادا ا االلرترونية واالّت اإ السرثا عبر اانترنهف ف7

 الجانب الةةةةعملي: 

 تحليل بيانات األولية للدراسة:

استخدم الباح ات االستبانة لغرض تضقيق أهردا  الد اسرةي واشرتمله علر  جرلأع  أساسري  حيرل اسرتخدم ال رلا ا وإ 
 في جما البياناح التخ يةي أما ال لا ال اني م  االستما ا فتروت م  ثال  مضاو   ئيسية وه ا المضاو  هي: 

   فقراحف7اللرترونية وثام جالمضو  ا وإ: والمتعلق بتوفر المتتلباح التقنية لالدا ا ا

   فقراحف6المضو  ال اني: والمتعلق بتوفر المتتلباح البترثة لالدا ا االلرترونية وثام ج

وبهر ا  كروت  جمرالي فقرراح   فقرراحي 7المضو  ال الل: والمتعلق بتوفر المتتلباح الماليرة لرالدا ا االلرترونيرة وثارم ج
 اناح التخ يةف  فقراي  ست ن  منها البي20االستبانة ج

ولد استخدم الباح ات الترميل الرلمي في ترميل  جاباح أفراد الم تما لإلجاباح المتعلقرة بالمقيراس الخماسريي ولرد ترم 
  لإلجاباح الخمسةي منقتة مقا نة لتضدعد مستوى 5ي 4ي 3ي  2ي 1  وهو متوسه القيم ج3استخدام متوسه القياس ج

ولررد تررم حسرراب طرروإ الفترررا علرر   8ف0ومررات طرروإ الفترررا المسررتخدمة هرري   جمررالي مرر  مضررو  مرر  مضرراو  الد اسررةي
 ف  5عل   4أساس لسمة 

 ( ترميز بدائل اإلجابة وطول خاليا المقياس1جدول رقم )

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة اإلجابة
 5 4 3 2 1 الترميز

 5 – 2ف4 19ف4 – 4ف3 39ف3 – 6ف2 59ف2 – 8ف1 79ف1 – 1 المتوسط المرجح

  وأل  6ف0تعد ليمة معام  ألفا لل باح مقبولة  ذا مانه جي و  باح ع  طرثق معام  ألفا مرونباختم حساب ال الثبات:
  اسررتما اي ولررد مانرره ليمررة 32مرر  ذلررك تررروت منخفاررةي والسررتخراا ال برراح تررم اسررتخدام اسررتما اح البررال  عررددها ج

  ولمضررررو " 601ف0  ولمضرررو  " المتتلبرررراح البترررررثة " ج802ف0المتتلبرررراح التقنيررررة " جمعامررر  ألفررررا ل برررراح المضرررو  " 
 ي وبالترررالي فررررإت 787ف0 ي وبلررر  معامررر  ال بررراح اجمرررالي االسرررتبيات بهررر ا الترثقرررة ج682ف0المتتلبررراح الماليرررة " ج

 معامالح ال باح ذاح داللة جيدا  نراض الد اسةف

 للثباتمعامل الفاكرونباخ  (2جدول رقم ) 

 معام  ألفا عدد الفقراح المضو  ح
 802ف0 7 المتتلباح التقنية 1
 601ف0 6 المتتلباح البترثة 2
 682ف0 7 المتتلباح المالية 3

 0.787 20  جمالي االستبانة
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 توديع ) االستبانة( أداة الدراسة

  مفرداي 42الخمص والبال  عددهم ج حيل  ت م تما الد اسة ترّوت م  جميا العاملي  بمكتب ادماح التعليم بمدعنة
  اسررتما اي وفقرردح 32  اسررتما اي ترم اسررترادد عردد ج42ولرد تررم اعتمراد أسررلوب المسرح التررام ي فقرام الباح ررات بتو ثرا ج

  استما اح نير لالضة للتضلي  لنقص البياناح فيهاي وبالتالي فإت  جمرالي 3  استما احي في حي  استبعد عدد ج7ج
   استما اي مما مبي  في ال دوإ أدنااف32لخاضعة لعملية التضلي  هي جعدد االستما اح ا

  والفاقد االستردادمجتمع الدراسة ونسب  (3جدول رقم )

 
االستمارات  عدد

 المودعة

عدد 
االستمارات 
 المفقودة

نسبة 
االستمارات 
 المفقودة

عدد 
 االستمارات
 غير صالحة

نسبة 
 االستمارات
الغير 
 صالحة

عدد 
 االستمارات
 الصالحة

نسبة 
االستمارات 
 الصالحة

 %76 32 %7 3 %17 7 42 مجموع

 الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية :

 . الجنس: 1

 (9جدول )
 توديع المبحوثين حسب الجنس

 النسبة % عدد الضاالح ال نص
 90.7 29 ذمر
 9.3 3 أن  
 %100 32 الم موع

ومرا نسربته    مبضرو 12  مانوا م  الر مو ي وج%90.7وما نسبته ج   مبضو 20  أت ج9ال دوإ جائي في بينه النت
 %  مانوا م  اانا ف9.3ج

 
 ( توديع المبحوثين حسب الجنس2شكل )
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 الفئة العمرية:    . 2 

 (  توديع المبحوثين حسب العمر10) جدول رقم

 النسبة % عدد الضاالح العمر
 3.1 1 سنة 20أل  م   

 18.7 6 سنة30 ل  أل  م   20م  
 65.7 21  50 ل  أل  م   30م  
 12.5 4 سنة فطد ر 50م  

 %100 32 الم موع

  مبضوثرار ومرا نسربته 6 سرنةي وج20%  مات عمرا  ألر  مر  ج3.1  مبضوثار وما نسبته ج1بينه نتائي ال دوإ ج  أت ج
%  تراوحررره 65.7  مبضوثرررار ومرررا نسررربته ج21وج   سرررنةي03   لررر  ألررر  مررر  ج20%  تراوحررره أعمرررا هم مررر  ج18.7ج

   سنة فطد رف50%  مانه أعما هم ج5ف12  مبضوثار وما نسبته ج4  سنةي وج50   ل  أل  م  ج30أعما هم م  ج

 
 ( توديع المبحوثين حسب العمر3شكل )

 . المستوى الوظيفي: 3

 ( توديع المبحوثين حسب المستوى التعليمي11جدول )

 النسبة % عدد الضاالح التعليميالمستوى 

 % 3.1 1 أساسي 
 %15.6 5 ثانوي أو متوسه 

 %34.3 11 دبلوم عالي
 %46.8 15 س أو ليسانصو بكالو ث

 %100 32 الم موع
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  5%   ضملوت مسه  أساسي ي وج3.1  مبضوثار وما نسبته ج14أتاح م  االإ النتائي في ال دوإ ج  أت ج
%   ضملوت  3ف43  مبضوثار وما نسبته ج11%   ضملوت مسه  ثانوي أو متوسهي وج15.6مبضوثي  وما نسبته ج

س أو ليسانص و مسه  ليسانص أو البكالو ثوسف وه ا عدإ عل  أت نالبية المبضوثي   ضملوت شهاداح عالية بكالو ث
 وا نتتة المتاحةفللقيام با عماإ  الال مةوهو عسشر عل  أت موظفي المكتب  ضملوت الضد المناسب م  المعرفة 

 

 
 ( توديع المبحوثين حسب المستوى التعليمي4شكل )

 : . سنوات الخبرة4

 جدوإ  لم ج  تو ثا المبضوثي  حسب سنواح الخبرا

 النسبة% عدد الضاالح سنواح الخبرا

 %5ف12 4 سنواح  5أل  م  
 %9ف21 7 سنواح 10 ل  أل  م   5م  
 %25 8 سنة 20سنواح  ل  أل  م   10م  
 %6ف40 13 سنة فطد ر 20

 %100 32 الم موع

  7  سنواحي وأت ج5%  تراوحه ابرتهم العملية ج5ف12  مبضوثي  وما نسبته ج4بينه النتائي في ال دوإ ج  أت ج
  مبضوثي  وما نسبته 8  سنواحي وج10   ل  ج5%  تراوحه ابرتهم العملية م  ج9ف21مبضوثي  وما نسبته ج

%  مانه 6ف40  مبضوثي  وما نسبته ج13  سنةي وج20  سنواح  ل  أل  م  ج10ابرتهم م  ج%  تراوحه 25ج
  سنة فطد رف وه ا عدإ عل  أت نالبية الموظفي  بالمكتب  لدعهم ابراح واسعة وباع طوث  في م اإ 20ابرتهم ج

 أعمالهم وهو مسشر توفر عن ر الخبرا المكتبف

 أساسي 

 ثانوي أو متوسط 

 دبلوم عالي

 بكالوريس أو ليسانس
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 سنوات الخبرة(  توديع المبحوثين حسب 6شكل )

وب لك فإت البياناح التخ ية تعتبر مسشراح    ابية تسهم في ولوإ الد اسة الضالية  ل  حقائق علمية لما فيها 
 م  تنوع في الس  والمستوثاح التعليمية وسنواح الخبراف

 اختبار الفرضيات:

والرافيرة  الال مرةالمتتلبراح التقنيرة  ال تتوفر فري مكترب الخردماح التعليميرة بمدعنرة الخمرص الفرضية الفرعية األولى :
 لتتبيق اادا ا االلرترونيةف

 لكل فقرة من فقرات محور" المتطلبات التقنية( Sig) المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية (4جدول رقم )

 الترتيب

 

القيمة االحتمالية 

(.Sig) 

قيمة 

 االختبار

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 النسبي

 المتوسط

 الحسابي

 

 الفقرة

 

 

 م

 

3 *0.000 12.12 0.71 80.90 4.04 
يشترك المكتب بخط هاتف 

dcl  
1 

1 *0.000 17.89 0.70 90.75 4.54 
يوجد بالمكتب جهاز هاتف 

 األعمال إلنجاز
2 

4 *0.000 9.55 0.81 79.09 3.95 
يوجد بالمكتب جهاز فاكس 

 يسهل انجاز األعمال
3 

6 *0.000 5.48 0.88 0.88 3.59 
يوجد اتصال االلكتروني بين 

 المكتب والجهات التابعة له.
4 

7 *0.000 4.11 0.89 3.45 3.45 
يرتبط المكتب بالمدارس التابعة 

 له الكترونيا.
5 

5 *0.000 5.54 0.99 73.54 3.68 
يمتلك المكتب موقع علي شبكة 

 المعلومات الدولية
6 

2 *0.000 11.27 0.85 83.28 4.16 

أجهزة الحاسوب في عدد 

المكتب غير مناسبة لتطبيق 

 اإلدارة االلكترونية.
7 

 ان را   النترائي التاليرة: احتلره الفقررا ال انيرة " عوجرد بالمكترب جهرا  هراتو  سرتخدم 4عتبي  م  االإ ال ردوإ  لرم ج
%  والترري تعكررص د جررة مبيرررا مرر  الموافقررة مرر  لبرر  العرراملي   75ف90االعمرراإ " المرتبرررة ا ولرر  بمتوسرره حسررابيج 

عل  وجود أدن  المتتلباح التقنية لرإلدا ا االلرترونيرة والمتم ر  فري أجهرلا الهراتوي بينمرا أحتلره الفقررا السرابعة" عردد 
%  (83.28ا ا االلرترونيرة  " المرتبرة ال انيرة  بمتوسره حسرابيأجهلا الضاسوب في المكتب نير مناسبة لتتبيرق ااد
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وهرر  برردو ا  عكررص مرردى الضاجررة الفعليررة للمكتررب  لرر  أجهررلا الضاسرروب السررتخدامها فرري تتبيررق اادا ا االلرترونيررة وأت 
ذو  dclبينمررا احتلرره الفقرررا ا ولرر "  تررتر  المكتررب بخرره هرراتو  ياالحتياجرراحالمترروفرا ال تسررتتيا تلبيررة مرر   ا جهررلا

ي% وثعررود ذلررك مرر  وجهررة ناررر الباح ررات  لرر  سررهولة  80ف90سرررعة عاليررة" المرتبررة ال ال ررة بمتوسرره حسررابي نسرربي 
وبترلفة منخفاة وبالتالي  سراعد فري االسرتفادا مر  اردماح اانترنره بالمكتربف بينمرا  dclالض وإ عل  اه هاتو 

المرتبرررة الرابعررة بمتوسررره حسرررابي نسررربي "الفقررررا ال ال رررة " عوجررد بالمكترررب جهرررا  فرررادص  سرره  ان رررا  االعمررراإ  احتلرره
لتررررق التقليد رررة فررري أن رررا  %  وهررر ا  عكرررص طبيعرررة ترررطار ااجرررراااح والمعرررامالح واتبررراع البيرولراطيرررة وا 79ف09ج

المرتبرة الخامسرة "ة المعلوماح الدولية جنره  في حي  احتله الفقرا السادسة "  متلك المكتب مولا علي شبك ا عماإ
وهر ا عسمرد مرا ذمرناهرا فري الفقررا ال ال رة مر  أت أن را  ا عمراإ بالمكترب ترتم بترثقرة  % 73ف54ب متوسه حسرابي 

تقليد ة عدوثةف مما احتله الفقرا الرابعة " عوجد ات اإ االلرتروني بي  المكتب وال هاح التابعة لره " المرتبرة السادسرة 
% وهرو مررا  عكررص ضرعو عمليرة االت راإ والتوالر  بري  المكترب وال هراح التابعرة  71ف82توسه حسابي نسبي بم

لرره وبالتررالي لررعوبة التنسرريق بيررنهمف احتلرره الفقرررا الخامسررة " عرررتبه المكتررب بالمرردا س التابعررة لرره الرترونيررا " المرتبررة 
  ضرررعو المتتلبرراح التقنيررة  والمتم لررة برررالفقراح % وثعررود انخفرراض نسررربة هرر ا الفقررررا  لرر 68ف96السررابعة بمتوسرره 

 فالسابقة وبالتالي لعوبة التعام  الرترونيار بينهم

 إلجمالي فقرات محور المتطلبات التقنية (One Sample T- test)نتائج اختبار  (5جدول رقم )

 المضو 
 المتوسه
 الضسابي

 الضسابي المتوسه
 النسبي

 االنضرا 
 المعيا ي 

 ليمة
 االاتبا 

 ليمة
 الداللة

 معنوثة
 الفروق 

 معنوي  000ف0 11.69 0.64 78.37 3.92 متتلباح التقنية

وأت المتوسررره الضسرررابي  92ف3   أت المتوسررره الضسرررابي ل ميرررا فقرررراح المضرررو  عررررساوي 5عتبررري  مررر  ال ررردوإ  لرررم ج
لر لك  )0ف000(تسراوي (Sig.) وأت القيمررة االحتماليرة 11ف69تررساوي جTي%  ليمرة ااتبررا  78ف37النسبي  سراوي ج

يممرا عردإ علر  أت متوسره د جرة α = 05.0 " لرة مسرتوى  الدال عنرد  ر  ح رائيا عتبر مضو  "المتتلباح التقنيرة داإ 
 ف وبالتررالي لبرروإ الفرضررية الفرعيررة 3االسرررت ابة لهررر ا المضررو    ختلررو جوهرثررار عرر  د جررة الموافقررة المتوسررتة وهرري ج

 ا ول ف

 الال مرةال تتوفر فري مكترب الخردماح التعليميرة بمدعنرة الخمرص المتتلبراح البتررثة  الثانية :اختبار الفرضية الفرعية 
 والرافية لتتبيق اادا ا االلرترونيةف

لمعرفة ما  ذا مانه  T تم ااتبا  ه ا الفرضية م  االإ فقراح مضو  "المتتلباح البترثة "ي ولد تم استخدام ااتبا 
 أم ال أم  ادح أو لله ع  ذلكف 3 لري الد جرة المتوستة جالمضاعد  وهي متوسه د جة الموافقة لد ولرله 
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 البشرية المتطلبات المتوسط الحسابي والقيمة االحصائية لمحور (6جدول رقم )

 الترتيب

القيمة 

 االحتمالية

(.Sig) 

 قيمة

 االختبار

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبي

المتوسط 

 الحسابي

 

 الفقرة

 

 

 

 م

5 *0.000 11.18 0.78 81.19 4.06 

يوجد بالمكتب فنيون 

قادرون علي صيانة 

 األجهزة االلكترونية.

1 

6 *0.000 8.48 0.82 77.01 3.85 

جميع العاملين بالمكتب 

 يستخدمون  بريد 

االلكتروني في 

 التعامالت .

2 

4 *0.000 11.84 0.75 81.79 4.09 

يوجد بالمكتب كوادر 

 قادرة علي تطبيق

 اإلدارة االلكترونية.

3 

2 *0.000 10.85 0.84 82.39 4.12 

يتم تنفيد دورات تدريبية 

للعاملين علي استخدام 

الحاسوب وبعض 

 التقنيات الحديثة.

4 

1 *0.000 12.69 0.75 
83.28 

 
4.16 

ينشر المكتب الوعي 

بين العاملين  باإلدارة 

 االلكترونية.

5 

2 *0.000 11.91 0.77 82.39 4.12 
يمتلك العاملين مهارة 

 في استخدام الحاسوب.
6 

احتلرره الفقرررا الخامسررة " عنتررر المكتررب الرروعي برري  العرراملي  :   لرر  النتررائي التاليررة 6عتبرري  مرر  اررالإ ال رردوإ  لررم ج
%  والترري تعكررص د جررة مبيرررا مرر  الموافقررة مرر  83.82بطهميررة اادا ا االلرترونيررةف" المرتبرررة ا ولرر  بمتوسرره حسررابيج

لب  العاملي  عل  أت هنا  اهتمام م  لب  المسسولي  بالمكتب بنتر الوعي بي  العاملي  بطهمية اادا ا االلرترونيرةي 
%  39ف82بينما أحتله مالر مر   الفقررا السادسرة"  متلرك العراملي  مهرا ا فري اسرتخدام الضاسروب " بمتوسره حسرابي ج

الفقرا الرابعة " عتم تنفيد دو اح تد ثبية للعاملي  علي اسرتخدام الضاسروب وبعرض التقنيراح الضدع رة  " بمتوسره وم لك 
بالمكترب بطهميرة تتروثر العرراملي   المسرسولي   المرتبرة ال انيرة ي وهر  بردو ا  عكرص طبيعرة اهتمرام 83.28%حسرابي ج 

نمرا احتلره الفقررا ا ولر " عوجرد بالمكترب فنيروت لراد وت علري ا عمراإ فبي ان را وضرو ا  لمامهم  بالتقنية المتلوبرة 
ي%  وثعرررود ذلرررك  لررر  ليرررام المكترررب  80ف90لررريانة ا جهرررلا االلرترونيرررةف" المرتبرررة ال ال رررة بمتوسررره حسرررابي نسررربي ج
لمكتررب دمررا احتلرره الفقرررا ال ال ررة " عوجررد با بإعترراا دو اح تد ثبيررة فرري م رراإ التقنيررة ممررا تررم توضرريضه بررالفقرا الرابعررةف

%   وهررر ا عبررري   79ف09المرتبرررة الرابعرررة بمتوسررره حسرررابي نسررربي ج"درررواد  لررراد ا علررري تتبيرررق اادا ا االلرترونيرررةف 
الرودا  البترثة الموجودا بالمكتب التلاإ نير لاد ا عل  تتبيق اادا ا االلرترونيرة بترك  مناسربف فري حري  احتلره 

المرتبرررة الخامسرررة "ت  برثرررد االلرترونررري فررري التعرررامالح المختلفرررةف الفقررررا ال انيرررة " جميرررا العررراملي  بالمكترررب  سرررتخدمو 
  وه ا عسمد أت العاملي  بالمكتب ال  ستخدموت الترنولوجيا الضدع ة في ان ا  ا عمراإ % 73ف54بمتوسه حسابي ج
 دالبرثد االلرترونيف 
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 إلجمالي فقرات محور المتطلبات البشرية (One Sample T- test)نتائج اختبار  (7) جدول رقم

 المضو 
المتوسه 
 الضسابي

 المتوسه الضسابي
 النسبي

االنضرا  
 المعيا ي 

ليمة 
 االاتبا 

ليمة الداللة 
 ااح ائية

معنوثة 
 الفروق 

 المتتلباح
 البترثة

4.07 81.34 
 

0.64 
 

 معنوي  000ف0 13.64

وأت المتوسررره الضسرررابي  07ف4ل ميرررا فقرررراح المضرررو  عررررساوي    أت المتوسررره الضسرررابي 7عتبررري  مررر  ال ررردوإ  لرررم ج
لر لك  0ف000تسراوي Sig) وأت القيمررة االحتماليرة ج 64ف13تررساوي ج T ي%  ليمرة ااتبررا  34ف81النسبي  سراوي ج

يمما عدإ عل  أت متوسه د جرة = α   " 05.0  الداللة عند مستوى   ر  ح ائيا عتبر مضو  "المتتلباح التقنية داإ 
 ف وبالتررالي لبرروإ الفرضررية الفرعيررة 3االسرررت ابة لهررر ا المضررو    ختلررو جوهرثررار عرر  د جررة الموافقررة المتوسررتة وهرري ج

 ال انيةف 

 الال مرةال تتروفر فري مكترب الخردماح التعليميرة بمدعنرة الخمرص المتتلبراح الماليرة  اختبار الفرضية الفرعيةة الثالثةة :
 لتتبيق اادا ا االلرترونيةف والرافية

لمعرفرة مرا  ذا مانره  T تم ااتبا  ه ا الفرضية م  االإ فقراح مضو  "المتتلباح المالية "ي ولد تم استخدام ااتبرا 
 أم ال أم  ادح أو لله ع  ذلكف 3متوسه د جة الموافقة لد ولرله  لري الد جرة المتوستة جالمضاعد  وهي 

 ابي والقيمة االحتمالية محور" المتطلبات المالية"المتوسط الحس (8جدول رقم )

 الترتيب

القيمة 

 االحتمالية

(.Sig) 

قيمة 

 االختبار

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النسبي

المتوسط 

 الحسابي

 

 الفقرة

 

 

 

 م

3 *0.000 16.76 0.63 86.06 4.30 
يتوفر لدي المكتب الدعم المالي 

 لتطبيق اإلدارة االلكترونية.
1 

4 *0.000 16.92 0.63 85.97 4.30 
يمتلك المكتب ميزانية كافية 

 لصيانة األجهزة االلكترونية 
2 

4 *0.000 14.00 0.76 85.97 4.30 

يوجد دعم مالي من وزارة 

التعليم لتحديث الحاسبات 

 والبرمجيات.

3 

1 *0.000 17.00 0.68 88.06 4.40 

يفتقر المكتب لألموال الالزمة 

وتطوير البرامج لتصميم 

 االلكترونية.

4 

6 *0.000 11.51 0.76 81.85 4.09 

يوجد نظام حوافز ومكافئات 

للمتميزين في مجال العمل 

 االلكتروني

5 

2 *0.000 15.28 0.71 86.67 4.33 

يتوفر دعم مالي لالستعانة 

بمراكز التدريب والخبرة 

لتدريب العاملين حول استخدام 

 اإلدارة االلكترونية..

6 

7 *0.000 9.78 0.79 79.09 3.95 

يتم تخصيص مبالغ مالية 

لتحديث وتطوير التكنولوجيا 

 بصورة مستمرة

7 
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لت ررميم  الال مررةاحتلرره الفقرررا الرابعررة "  فتقررر المكتررب ل مررواإ  :   النتررائي التاليررة8عتبرري  مرر  اررالإ ال رردوإ  لررم ج
%  والتي تعكص د جة مبيرا مر  الموافقرة مر  88.06ابيجوتتوثر البرامي االلرترونيةف " المرتبرة ا ول  بمتوسه حس

للت رميم وتترروثر البرررامي االلرترونيررة وبالتررالي لررعوبة تتبيررق  الال مررةلبر  العرراملي  علرر  أت المكتررب  فتقررر ل مررواإ 
ل اادا ا االلرترونيرررة بالمكترررب ي بينمرررا احتلررره الفقررررا السادسرررة "ف عتررروفر لررردى المكترررب  دعرررم مرررالي لالسرررتعانة بمرادررر
التد ثب والخبررا المضليرة لترد ثب العراملي  حروإ اسرتخدام اادا ا االلرترونيرةفف" المرتبرة ال انيرة بمتوسره حسرابي نسربي 

بينمررا  وإ الرر ي  خررتص بالمتتلبرراح التقنيررةي% وهررو مررا تسمرردا  جابرراح المبضرروثي  بررالفقرا الرابعررة بررالمضو  ا 86.67
المرتبرة ال ال رة بمتوسره "احتله الفقرا ا ول   " عتوفر لدي المكترب الردعم المرالي الرال م لتتبيرق اادا ا االلرترونيرةفف 

ي%   وهرر ا عرردإ علرر  وجررود دعررم مررالي مقرردم للمكتررب لتتبيررق اادا ا االلرترونيررة وأت الرردعم 86.06حسررابي نسرربي ج
االلرترونيررة بتررك  سررليمفي بينمررا أحتلرره مررالر مرر   الفقرررا ال انيررة "  متلررك المقرردم لررد  كرروت نيررر مررافي لتتبيررق اادا ا 

%  ومر لك الفقررا ال ال رة  عوجرد دعرم 85.97المكتب ميلانيرة مافيرة ل ريانة ا جهرلا االلرترونيرة ف" بمتوسره حسرابي ج
مرتبرة الرابعرةي وهر ا   ال85.97 %مالي م  و ا ا التعليم لتضردعل الضاسرباح االليرة والبرم يراحف " بمتوسره حسرابيج 

االنخفرراض عسمررد ضررعو الرردعم المررالي المقرردم مرر  ال هرراح الرسررمية لتتبيررق اادا ا االلرترونيررة بالمكترربف  فرري حرري  
المرتبررة "احتلرره الفقرررا الخامسررة  " عوجررد ناررام حرروافل ومكافيرراح للمتميررلث  فرري م رراإ العمرر  االلرترونرري بالمكترربفف  

ميررررلث  توهرررر ا عسمررررد أت هنررررا  ضررررعو فرررري عمليررررة تترررر يا العرررراملي  الم  %ي 81.85السادسررررة بمتوسرررره حسررررابي ج
والمبدعي   بالمكتب  في م اإ اادا ا االلرترونية مما لد عسثر عل  أدائهم الوظيفيف مما احتله الفقرا السابعة " عتم 

وهررر ا    %ي 79.09تخ ررريص مبرررال  ماليرررة لتضررردعل وتتررروثر الترنولوجيرررا " بالمرتبرررة السرررابعة ي بمتوسررره حسرررابي ج
اانخفاض عسمد ما تناولته الفقرا الرابعة وال ال رة بخ رو  لرعو الردعم المرالي والر ي أثرر علر  تتروثر الترنولوجيرا 
ب و ا مستمرا ي  ت عملية التضردعل والتتروثر تضتراا  لر  أمرواإ للض روإ عليهرا وبالترالي لتتبيقهرا واسرتخدامها فري 

 م اإ العم ف

 إلجمالي فقرات محور المتطلبات المالية (One Sample T- test)( نتائج اختبار 9) جدول رقم

 المضو 
المتوسه 
 الضسابي

المتوسه 
 النسبي الضسابي

االنضرا  
 المعيا ي 

ليمة 
 االاتبا 

 ليمة الداللة
 ااح ائية

 معنوثة الفروق 

المتتلباح 
 المالية

 معنوي  000ف0 45ف18 55ف0 74ف84 4.24

ي وأت المتوسه الضسابي 24ف4الضسابي ل ميا فقراح المضو  عرساوي    أت المتوسه9عتبي  م  ال دوإ  لم ج
ل لك  0ف000تساوي  Sig.)  وأت القيمرة االحتمالية ج45ف18ترساوي ج T ي%  ليمة ااتبرا  74ف84النسبي  ساوي ج

سه د جة يمما عدإ عل  أت متو  α = " 05.0  الداللة عند مستوى   ر  ح ائيا عتبر مضو  "المتتلباح التقنية داإ 
 ف وبالتالي لبوإ الفرضية الفرعية 3االسرت ابة لهر ا المضو    ختلو جوهرثار ع  د جة الموافقة المتوستة وهي ج

 ال ال ةف

 والرافيرة الال مرة المتتلباح مكتب الخدماح التعليمية بمدعنة الخمص في تتوفر الاختبار الفرضية الفرعية الرئيسة : 
 ف المتتلباح التقنيةي المتتلباح البترثة يالمتتلباح الماليةجفي  والمتم لةااللرترونية  اادا ا لتتبيق
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 اإلدارة االلكترونيةنتائج التحليل إلجمالي المتطلبات  (11جدول رقم )

 المضو 
 المتوسه
 الضسابي

 المتوسه
 النسبي الضسابي

 االنضرا 
 المعيا ي 

ليمة 
 االاتبا 

 ليمة
 الداللة ااح ائية

معنوثة 
 الفروق 

المتتلباح اادا ا 
 -االلرترونية جالتقنية 

 )المالية –البترثة 

 
4.075 

 
81.39 

 
0.63 
 

 
13.54 

 
 معنوي  000ف0

الماليرة   -البتررثة–   أت المتوسه الضسابي ل ميا المتتلباح اادا ا االلرترونيرة جالتقنيرة 11عتبي  م  ال دوإ  لم ج
 وأت القيمررة 54ف13تررساوي ج T ي%  ليمرة ااتبررا  39ف81 سراوي ج وأت المتوسه الضسابي النسبي 075ف4عرساويج 
لر لك  عتبرر مضرو  المتتلبراح اادا ا االلرترونيرة جالتقنيرةي البتررثةي الماليرة  داإ   0ف000تسراوي  Sig.)االحتماليرة 
 وبالتالي لبوإ الفرضية الرئيسيةف α = 05.0 " الداللة عند مستوى   ر  ح ائيا

 النتائي التالية: استخال  تم بها الباح ات لاما التي الميدانية الد اسة بناار عل النتائج :

ن را  البررامي االلرترونيرة  الرال م ا لت ميم وتتروثر الال مةتولله الد اسة  ل  أت مكتب التعليم  فتقر ل مواإ  .1
اللرترونيرة بترك  سرليم وال ا عماإ وه ا  على  ل  أت الدعم المقدم مر  ال هراح الرسرمية نيرر مرا س لتتبيرق اادا ا ا

 عرل  للمستوى المتلوبف
ميلث  والمبدعي   بالمكتب في م اإ اادا ا تتت يا العاملي  الم ال ه الد اسة  ل  أت هنا  ضعو في عملية ف2

 االلرترونية ف
أظهرررررح نتررررائي الد اسررررة أت العرررراملي  بالمكتررررب ال  سررررتخدموت الترنولوجيررررا الضدع ررررة فرررري  ن ررررا  ا عمرررراإ مالبرثررررد  .3

  االلرتروني واانترنه وأت أن ا  ا عماإ تتم بترثقة تقليد ة عدوثةف
ال رره الد اسررة أت  لرر  ا جهررلا االلرترونيررة بالمكتررب مالضاسررروب واانترنرره نيررر مافيررة وال تسررتتيا تلبيررة مررر   .4

 نة عليهافايترفي  جراا ال  المتلوب تنفي هاي وأت المخ  اح المالية ال االحتياجاح
بالمكترب بتوعيرة وا شراد العراملي  بطهميرة اادا ا االلرترونيرة  المسرسولي ت هنا  اهتمام م  لبر  وضضه الد اسة أ .5

 في ان ا  ا عماإف 
ماستخدام الضاسوب وبعض التقنياح الضدع ة  الال مةأددح الد اسة أت العاملي  بالمكتب عتلقوت الدو اح التد ثبية  .6

 ةفلتتوثر مها تهم عل  تتبيق اادا ا االلرتروني
 بعد عرض النتائي التي تولله  ليها الد اسة فإت الباح ات عوليات باآلتي:التوصيات: 

توفير أجهلا الرترونيرة متترو ا  وذاح تقنيرة عاليرة م ر  جالضاسروبي الفرادص ي اانترنرهي هواترو ذميرةي  ونيرهرا   .1
 الرافية فلموادبة التتو  المتسا ع في العالم في م اإ ترنولوجيا المعلوماح وبااعداد 

فري  الناجضرة ثادا االهتمام بالعاملي  وزلامة الدو اح التد ثبية في م اإ اادا ا االلرترونية وعرض ت ا ب الردوإ  .2
 ه ا الم اإ وذلك للرفا م  مها تهم الوظيفية وأدائهم اادا يف

التعامر   مقتارياحلعمر  وااجرراااح المتبعرة فري المكترب بغررض تبسريتها وتوفيقهرا مرا العم  عل  تتوثر آليرة ا .3
 االلرتروني م  االإ:

  نتاا لفضة  سمية االة بالمكتب عل  شبكة المعلوماح الدوليةف - أ
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 بناا شبكة داالية في المكتب تربه مختلو ا جهلا ما بعاها البعضف - ب
 عل  استخدامها وزلدا  برثد االلرتروني اا  لر  موظوف ا   اإ الموظفي  باانترنه حت   عتادو  -ا

ييررة المناسرربة والمنرراخ المترر ا لنتررر ثقافررة العمرر  االلرترونرري داارر  المكتررب مرر  اررالإ  لامررة النرردواح ترروفير الب .4
والررو و واللقرراااح مررا المخت رري  والمهتمرري  بم رراإ اادا ا االلرترونيررة ومرر لك عقررد المررستمراح العلميررة والتنسرريق مررا 

 و ا ا التعليم بخ و  ذلكف
فري م راإ اادا ا االلرترونيرة  المتميرلث اح فيمرا  خرص تتر يا وتضفيرر العم  عل   لدا  لروائح وأنامرة للمكافير .5

 والضفاظ عليهم ودعمهم و لد المكافياح وال وائل لهمف
 لتتبيرررق اادا ا االلرترونيرررة والبضرررل عررر  م ررراد  جدعررردا للتموثررر  الال مرررةتررروفير المبرررال  والمخ  ررراح الماليرررة  .6

 ي م  أج  ت لي  العقباح التي تعيق عملية التتبيقفوتخ يص ميلانية مناسبة للبضل والتتوثر االلرترون
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 ملخص الدراسة

 ت الهد  ا ساسي م  ه ا الد اسة هو معرفة مدى توفر متتلباح تتبيق اادا ا االلرترونيرة فري المسسسراح الضكوميرة الليبيرة 
في ظ  الارو  القائمة وتضدعرد ال رعوباح التري تواجره تتبيقهرا والترراي التولرياح المناسربة التري تعرل  مر  دو هرا فري عمليرة 

"مرا مردى تروفر متتلبراح  -ع ةي وعليه فإت ه ا الد اسة تضاوإ ااجابة ع  التساؤإ الر ي مفرادا التنمية وبناا الدولة الليبية الضد
بمدعنررة الخمررص ؟"حيررل تررم اسررتهدا  جميررا العرراملي  بالمكتررب والبررال  فرري مكتررب الخرردماح التعليميررة تتبيررق اادا ا االلرترونيررة 

ضليرر  بيانراح الد اسررة باسررتخدام برنرامي الضررلم االجتماعيررة   مفرررداي وذلررك باسرتخدام أسررلوب المسررح الترام ف وبعررد ت32عرددهم ج
والرافيرة لت ررميم وتترروثر البررامي االلرترونيررة ان ررا   الال مررة  ترم التولرر   لرر  أت مكترب التعلرريم  فتقررر  لر  ا مررواإ SPSSج

المتلرروب  االحتياجرراح  ا عمرراإي وأت ا جهررلا االلرترونيررة بالمكتررب جدالضاسرروب واانترنرره  نيررر مافيررة وال تسررتتيا تلبيررة مرر
 تنفي هاف

وأوله الد اسة باررو ا العمر  علر  تروفير البييرة المناسربة والمنراخ المتر ا لنترر ثقافرة العمر  االلرترونري داار  المكترب مر  
ارررالإ  لامرررة النررردواح والرررو و واللقررراااح مرررا المخت ررري  والمهتمررري  بم ررراإ اادا ا االلرترونيرررةي بااضرررافة  لررر  تررروفير أجهرررلا 

ونية متتو ا وذاح تقنية عالية م   جالضاسوبي الفادصي اانترنرهي هواترو ذميرة  لموادبرة التترو  المتسرا ع فري العرالم فري الرتر 
 فجيا المعلوماح وبا عداد الرافيةم اإ ترنولو 
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 المراجع : 

 الرثاضي السعود ةفي الضكومة االلرترونية ثو ا علي العم  اادا ي التقليدي ي 2004أبو مغا ض  ضي ج ف1
د اسرة حالرة م رلضة الوثرائق  :والرا تتبيرق اادا ا االرترونيرة فري ال لائرر ي 2016بو ثرد آسريا ونقرودي فتيمرة ج ف2

 و للة ال لائرف-البيومترثة لبلد ة العتو و ال ة نردا ة   سالة ماجستير نير منتو ا جامعة لالدي مرباي
ي دو ثررة اادا ا المرروا د البترررثة العربيررة وسررب  التغلررب عليهررا التضررد اح المعالرررا أمررام  ي 2005حسرر  شررعبات ج ف3

 العامةي الرثاضف
 ي دا  المعا  ي القاهراف  اادا ا االلرترونية ي 2012 ضوات  أفه ج ف4
 ي دا  وائ  يعمات/يا  دتفاادا ا االلرترونية ي 2008السالمي عبد الر اق و السليتي االد  براهيم ج ف5
 دا ا االلرترونيةي دا  وائ  للنتري عماتف ي اا2006السالمي عالا ج ف6
مرر  وجهررة ناررر امكانيررة تتبيرق اادا ا االلرترونيررة فرري اادا ا العامررة للمررو   ي 2005السربيعي منرراحي عبررد   ج ف7

 العاملي  فيهاي  سالة ماجستير نير منتو ا ي ملية العلوم االمنيةي السعود ةف
ي اادا ا العامرة للتباعرة والنترر ي معهرد اادا ا  وافاق تتبيقاتها العربيةاادا ا االلرترونية  ي 2005سعد  اسي  ج ف8

 العامةي الرثاضي السعود ةف
د جررة ترروفر متتلبرراح تتبيررق اادا ا االلرترونيررة فرري المرردا س ال انوثررة وسررب   ي 2004السررميري مرررثم عبررد  برره ج ف9

 ي  سالة ماجستير نير منتو ا ي جامعة السعود ةفتتوثرها
ي د اسرة  متتلبراح اسرتخدام اادا ا االلرترونيرة فري ال امعراح السرعود ة ي 2008مرود بر  فروا  جالعميري ح ف10

 تتبيقية علي جامعة أم القرى مكة المكرمةف
ي دا  النهاررررة العربيررررةي اادا ا االلرترونيررررة افرررراق الضاضررررر وتتلعرررراح المسررررتقب    ي 2007ننرررريم أحمررررد ج ف11

 م رف
ادا ا االلرترونيرررررة فررررري مرمرررررلنام المعلومررررراح الترررررابا للضكومرررررة متتلبررررراح تتبيرررررق ا ي 2008الربيسررررري مل رررررومج ف12

  سالة ماجستير نير منتو ا بال امعة االفتراضية الدوليةي لسم  دا ا االعماإف االلرترونية في دولة لتر
بري  المتتلبراح  –ااطا  الناري للضكومة االلرترونيرة   و لة بعنوات " 2013من و ي اللث  وسفيات نقما ي ج ف13

د اسررة ت ررا ب بعررض  –المررستمر الرردولي حرروإ متتلبرراح ا سرراا الضكومررة االلرترونيررة فرري ال لائررر -ح التضرروإومبررر ا
 ف2013ماي  14-13عومي -الدوإ دوليا 

ي مررستمر معال رة الفسرراد الغرردا ي والمرراليي  اادا ا االلرترونيرة  دا ا بررال و ق  ي 2012والري عرردنات ماشرري ج ف14
 سبتمبري ا  دتف -15
ي  سررالة ماجسررتير والررا ادا ا المرروا د البترررثة الرترونيررا فرري ال امعرراح الفلسررتينية  ي 2009عوسررو أبررو امونررة ج ف15

 نير منتو اي ال امعة االسالميةف
 

 


