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 لخصم

 ومعرفة ماليزيا شؤون الطلبة الليبيني يف مكتب يفااللكرتونية اإلدارة  تطبيق اثرعلى  التعرف اىل الدراسة هذه تهدف
إلدارة ا تطبيقأهمية  من تنبتق الدراسةالعملية فإن أهمية الناحية  منو. من موظفني ومدراء العاملني أداءعلى  لكذ أثر

و  عيهموزيادة  و إنتاجيتهمو  املوظفني كفاءةرفع وداء األ حتسني تستهدفعملية  بصفة عامة باعتبارها نيةاإللكترو
املنهج  علي الدراسة هذه عتمدتممكنة, وا تكلفةو  جهد بأقلو قت و أسرعفي  للمستفيدينل أفض خدمات تقدمي

 لدراسةا وكذلك,  واجملالت والتقارير واملقاالت والبحوث السابقة الدراسات من النظرية الدراسات عليالوصفي و 
 الطلبة شؤون مكتب يف نيواملوظف واملدراء واملسؤولني الطلبة علي توزيعها ومت استمارة تضمنت اليت( العملية)  التطبيقية
, الدراسة مشكلة علي بالتغل يف منها لالستفادة وخربهتم آرائهم علي للوقوف وذلك( الدراسة موضوع) مباليزيا الليبيني

 مدراء من لدراسةا جمتمع علي توزيعها ومث البيانات جلمع كأداة  استبانة الباحث استخدم قد االهداف هذه ولتحقيق
 الربنامج يف االستبانة من لواردةا البيانات حتليل مت وقد, وبعض الطلبة ماليزيا يف الليبيني الطلبة شؤون مكتب يف وموظفني

 كانياتاالم - الفنية االمكانيات) احصائية داللة ذات عالقة توجد انه ايل الدراسة توصلت وقد  SPSS االحصائي
صفة عامة ليس هلا اثر مباشر علي االداء, ب البشرية االمكانياتو (,  الوظيفي االداء) وهو التابع املتغري علي(,  املادية

 .ماليزيا يف الليبيني الطلبة شؤون مكتب اداء علي تأثري هلافان االدارة االلكرتونية 

 .االمكانياتمكتب شؤون الطلبة، االدارة االلكرتونية، امناط، فوائد، عناصر، : الكلمات مفتاح
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 النظري اإلطار: المبحث االول
 مقدمة

االدارة احلديث يتبين منهج االبتكار واالبداع يف احداث تغريات جدرية يف مفهوم العمل االداري والتحول من علم  ان
 دارة املعرفة باالعتماد علي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. مما ال شك فيه أنإو  ،دارة التقليدية ايل ادارة التغيرياال

دخال حتسينات عرب إويساهم يف تعزيز قدرة املؤسسات علي االبتكار التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات ساهم 
ة وماتتيحه من تطبيقات متكن من االستفادة من املعارف املتاح أساسية علي سري االعمال واالسرتاتيجيات االدارية,

من الثمانينيات  وادارهتا لصاحل املؤسسات ويعترب ظهور وانتشار احلاسوب الشخصي والشبكات احمللية يف النصف الثاين
 حتواًل نوعياً يف طبيعة العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واملستخدم,  تبع ذلك ظهور وانتشار االنرتنت يف النصف الثاين
من التسعينيات باعتبارها وسيلة للمعلومات واالتصاالت وهذا هو الفرق االساسي بني من الناحية التكنولوجية  بني 

من  تقليدية والتطبيقات االدارة االلكرتونية, حيث ان استخدام االنرتنت للتطبيقات االدارية حيوهلاالتطبيقات االدارية ال
 (1). الناحية النظرية ايل تطبيقات االدارة االلكرتونية

  االلكرتونية اإلدارة اءتج ,وتقنياته اآليل احلاسب أجهزة تطور عليها ساعد اليت االتصاالت وثورة املعلومات انفجار فبعد
 طرق لىع ليديةالتق العمل طرق لتطوير العامة اخلدمات جمال يف اآليل احلاسب تطبيقات الستخدام واقعي فعل كرد
 (2).والتكلفة واجلهد تالوق توفري يف التقنية الثورة منجزات من االستفادة أخرى ناحية ومن ناحية، من وفعالية مرونة أكثر

 القطاعات من دالعدي ساعدت اليت العوامل من املعلومات ونظم االتصاالت تكنولوجيا جمال يف اهلائل التطور يعترب
 التغريات ذهه مقدمة يف ) االدارة االلكرتونية ( ولعل التطور، هذا لوال حتقيقها الصعب من كان  أهداف حتقيق على
 ظهر قد أنه خاصة ,يواالقليم الدويل املستوى على بالغة أمهية من هلا ملا السريع، التطور هذا من تستفيد أن جيب اليت
 على وواضح كبري  بشكل تعتمد اليت اإللكرتونية باإلدارة وما يعرف اإللكرتونية باخلدمات يعرف ما االخرية اآلونة يف

 واملعلومات. االتصاالت تكنولوجيا
 وألمهية ,تميزوم فعال بشكل املعلومات نظم يستخدم الذي القرار صنع عملية هي اإللكرتونية اإلدارة أن نرى هنا ومن

 واإلقليمية الدولية ظماتاملن قبل من احلديثة النظم استخدام يتيحها اليت الفرص حول الوعي مستوى رفع هذا املوضوع يف
 عمل لتحسني املعلوماتو  االتصاالت لتكنولوجيا اهلائلة االمكانات ضوء يف والكفاءة الفعالية لتعزيز التنمية عملية يف

 على الرتكيز سيتم يثح املؤسسات واملنظمات، قبل من املتوقعة التنمية أهداف وحتقيق التنمية عجلة دفع يف املنظمات
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 تلك من ملستفيدينا قبل ومن املنظمات تلك يف استخداماً  األكثر العمل بيئة هي لتكون و لإلنرتنت األمثل االستخدام
 .املنظمات

نولوجية املفروضة علي التك التغريات تفرضها حتمية وإمنا الرفاهية دروب من درباً  ليس اإللكرتونية اإلدارة إىل التحول إن
 فرض قدو  مؤسسة, ألي النجاح حمددات أحد أصبحت املعلومات وتوظيف واملشاركة التكامل ففكرة العامل اليوم،

 بإدارات اخلاصـة مليكنةا مفهـوم بكثري يتعـدى اإللكرتونية, ومفهومها اإلدارة حنو اإلداري التطور إىل التكنولوجي  التقدم
 البيانـات تلك ـدامواستخ واملتعـددة املختلفـة اإلدارات بني واملعلومات البيانات تكامـل مفهوم إىل املؤسسة، داخـل العمـل

 للمتغريات ستجابةلال الالزمة املرونة وتوفري أهدافهـا حتقيـق حنـو املؤسسة عمـل وإجراءات سياسة توجيـه فـي املعلومـات
 .اخلارجيـة أو الداخلية سواء املتالحقة
 على بقدرهتا هنا تتميزإ إال وحتفيز وتقييم ومتابعـة وتنفيذ ختطيط مـن اإلدارة مكونات مجيع اإللكرتونيـة اإلدارة وتشمل

 .األهـداف حتقيق أجل من وتوظيفها مستمرة بصورة املعرفة خلق
األعمال,  أداء مث ومن ؤيةالر  تكامـل حتقـق بصورة املؤسسة داخـل املعلوماتية البنية تطوير على اإللكرتونية اإلدارة وتعتمد

ومن هذا املنطلق فان استخدام االدارة االلكرتونية يتطلب عدة امكانيات منها البشرية والفنية واملالية, وهذا ما سنتطرق 
 اليه يف حبثنا هذا.

 
 (E-Management) االلكترونية االدارة مفهوم
 أهدافها وحتقيق ماهلاأع اجناز علي تساعدها اليت التكنولوجية املتطورة التقنية علي حاليا احلديثة اإلدارة العتماد نظرا

 املعلومات ا وتقنياتالتكنولوجي عناصره أهم الذي االلكرتونية اإلدارة عليها ويطلق, التكاليف وبأقل ودقيق سريع بشكل
 مذهلة. بسرعة تتطور اليت
 او املتقدمة لبلدانا يف سواء(  االلكرتونية احلكومة)  االلكرتونية االدارة مفهوم تبين يف العامل دول من الكثري بدأت اذ

  واصبحت املفهوم ذاه تبين يف باسره العامل واقحمت, العصر هذا يف بقوة نفسها فرضت قد التكنولوجيا ألن النامية،
 يسر بكل نرتنتاال شبكة عرب تتم والدول والوزارات والشركات املؤسسات بني والتجارية احلكومية املعامالت من كثري

 أي ويف مكان يأ يف  ومواطنيها احلكومة بني للتواصل للمواطنني فرصا أيضا اتاحت وقد, تذكر عوائق اي دون وسرعة
 (. الورقية) والروتينية االعتيادية االجراءات عن بعيدا وقت



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 1, No: 1, 2015 

           

 
 5 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 خدمات عمالأ إىل(  الورقي االستخدام) التقليدية اإلدارية واخلدمات األعمال حتويل هو: اإللكرتونية االدارة تعريف
 Office) املكاتب آلية أو أوراق بال مكاتب مصطلح عليها ويطلق متناهية ودقة عالية بسرعة تنفذ الكرتونية

Automation) اإلدارة تلك ملنسويب أو للجمهور املقدمة اخلدمات اجلميع على وذلك. 
 حديثة رجمياتب وتقنيات وماديـة بشريـة مـوارد مـن املتاحـة الطاقات مجيع توظف اليت الشاملة اإلدارة هي: اخر تعريف

 املنافسة روح يعزز امب اقل وتكلفة وجهود أكـثر بفعاليـة لزبائنها خدماهتا وتقديـم هلا املرسومة األهداف حتقيق اجل من
 بأسباب ميـدها ـامم هلا املتعامل اجلمهـور رضا وحتقق هلا راجحة املنافسة كفـة  وجيعـل املماثلـة باملؤسسات مقارنـة لديها
 .حولنا من العامل يشهده الذي املتسارع والنمـو التطـور
 بواسطة املعلومات صادروم املستفيد بني تربط التنظيمية العمليات من جمموعة هي: اصطالحا اإللكرتونية اإلدارة تعريف
 (2).وتطوير ومتابعة وتشغيل وإنتاج ختطيط من املؤسسة أهداف لتحقيق إلكرتونية وسائل

 عن امامت خمتلفة مبادي أسس على يقوم، نهأل اإلدارة من مألوف غري مباور جديداً  منطاً  تعترب نيةااللكترو اإلدارة أن
 ريةإداو بشريةو مادية إمكاناتو متطلبات إلى حيتاج تطبيقها  جناح، فإن اإلدارة في عليها المتعارف والمبادئ سساأل
  وليبيا ماليزيا نيب املسافة بعد ومنها الليبيني الطلبة شؤون مكتب يف كثرية  مشاكل توجد أنه الباحث راي هنا منو

 علي وتكون طويل توق تأخذ االدارية االجراءات إمتام فإن والياهتا يف أي نفسها ماليزيا يف للطلبة املسافة بعد وكذلك
 لو وكذلك  ,بسرعة االجراءات إمتام دون حتول االدارية القرارات يف واملركزية  التقليدية االدارة واستخدام طويلة مدة

 املنطلق هذا نم وأيضا, الطلبة مع االتصال وضعف املعامالت تأخري من االلكرتونية االدارة استخدام ضعف افرتضنا
 .وتوفيقه اهلل بعون هلا احللول وإجياد واملعوقات املشاكل هذه دراسة الباحث راي
 
 اإللكترونية اإلدارة نماطأ

 تلك من. أهدافها ققحي مبا املؤسسة لدى العمل طبيعة مع تتفق وأشكال متعددة خمتلفة أمناطا اإللكرتونية اإلدارة تأخذ
 :يلي ما األمناط

 : اإللكرتونية احلكومة  ـ 1
 لكرتونيةإ وسائل بواسطة العامة الشؤون إدارة هبا ويقصد  اإللكرتونية، اإلدارة أمناط أحد اإللكرتونية احلكومة تعد

 أن وميكن. عالية ةبشفافي واملركزية، الروتينية األعمال من والتخلص  وسياسية، واقتصادية اجتماعية أهداف لتحقيق
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 احلكومة بني والعالقة .واألفراد احلكومة بني العالقة: مثل املختلفة اجلهات بني احلكومية اخلدمات إجناز يف ذلك يتمثل
 .واملوظف احلكومة بني والعالقة والشركات

 :اإللكرتونية التجارة ـ2
 وميكن. سريعة بصورة ةاقتصادي التنمية لتحقيق اإلنرتنت شبكة عرب واخلدمات املعلومات تبادل هي اإللكرتونية التجارة

 .ونيةاإللكرت  لإلدارة تطبيق أول اإللكرتونية التجارة وتُعد. البنكية البطاقات خالل من الدفع يتحقق أن
 :اإللكرتونية الصحة ـ3

 فاملريض. إلكرتونية وسائل عرب املرضى إىل الطبية واملعلومات واخلدمات االستشارات بتوفري اإللكرتونية الصحة تقوم
 عرب أو للمستشفى احمللية ةالشبك عرب واخلدمات واملعلومات املخربية والتحاليل الطبية الفحوصات نتائج متابعة يستطيع
 .اإلنرتنت شبكة
 أوقات ليلتق ميكن كما.  أخرى دولة يف االستشاري الطبيب يكون وأن دولة يف اجلراحية العمليات إجراء ميكن كما

. الصيديل لدى انتظاره يف الدواء يكون الصيدلية إىل ويتجه الطبيب عيادة من خيرج عندما فاملريض. للمراجعني االنتظار
 .الصيدلية إىل إلكرتونيا الدواء وصفة  أرسل الطبيب ألن
 :اإللكرتوين التعليم ـ4
 احمللية الشبكة عرب لعلميةا الرسائل ومناقشة التحريرية واالختبارات الدراسية احملاضرات إجراء ميكن اإللكرتوين التعليم يف

 .اإلنرتنت شبكة على املنشورة اجملانية الدروس من االستفادة ميكن كما.  اإلنرتنت شبكة عرب أو للمنشأة
 االجتماعيةو  االقتصادية والنشرات العاجلة األخبار متابعة ميكن اإللكرتوين النشر خالل من:  اإللكرتوين النشر ـ5

 مصادرها من علومةامل على احلصول سرعة وحتقيق املتنوعة البحث حمركات من واالستفادة املؤلفات، آخر على واالطالع
 (. االلكرتونية االدارة املعمري ليلي.)األصلية

 
 : االلكترونية االدارة اهداف
 اهلدف يف وتصب, ئدالفوا من بالكثري املنظمة علي تعود اليت االهداف من العديد حتقيق ايل االلكرتونية االدارة تسعي
 :يلي يماف تتمثل واليت االهداف تلك من شيئا الكتاب بعض ذكر وقد, االنتاجية رفع وهو للمنظمة الرئيس

 .حفضها من بدال امللفات ادارة -1
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 .اسرتجاعها يف والسرعة عليها التعديل سهولة حيث الورقية من بدال االلكرتونية الوثائق علي االعتماد -2
 .االجتماع مقر ايل لالنتقال احلاجة دون بعد عن مؤمترات حضور امكانية توفري -3
 .والوارد الصادر عن وفعال سريع كبديل  االلكرتوين الربيد توفر -4
 (3).والتكلفة اجلهد و الوقت من املزيد توفر وبالتايل االعمال لسري االلكرتونية املتابعة توفر -5
 

 :اإللكترونية االدارة فوائد
 والفوائد االمهية ببهس املختلفة مبكوناهتا املعلومات تكنولوجيا باستخدام املتقدم العامل يوليه الذي الكبري االهتمام ان

 حققتها اليت للفوائد رانظ االلكرتونية االدارة تطبيق يف تتسابق الدول بدأت ولذلك, االخرية هذه تقدمها اليت الكبرية
 :االلكرتونية االدارة الفوائد اهم يلي وفيما

 ومنه, ملواطننيا ايل تقدم اليت اخلدمات مستوي علي اجيابيا ينعكس وهذا املؤسسات داخل االجراءات تبسيط -1
 .املختلفة االدارية املعامالت اجناز التنفيذ وقت اختصار

 .االخرى املؤسسات مع وكذلك للمؤسسة املختلفة الدوائر بني االتصال اجراءات تسهيل -2
 .املؤسسة داخل املختلفة العمليات اجناز يف واملوضوعية الدقة -3
 .املؤسسة عمل علي اجيابيا يؤثر ما وهذا ملحوظ بشكل الورق استخدام تقليل -4

 عدم ايل يؤدي امم والتوثيق احلفظ عملية يف املؤسسات اغلب منها تعاين مشكلة يعاجل الورق استخدام تقليل ان كما
 (4)اخرى. امور يف منها االستفادة حيث التخزين امكانية ايل احلاجه

 :االلكترونية اإلدارة عناصر
 هي سيةرئي عناصر أربعة يف تنحصر تكاد و, اإلدارة هلذه أساسية عناصر حتديد من البد إدارة أي جناح لضمان

 (. احلاسوب عتاد)  للحاسوب املادية املكونات -أ
 . الربجميات -ب
 .االتصاالت شبكة -ج
 (5).البشري العنصر -د
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 المبحث الثاني : االطار العام للدراسة
 ماليزيا في الليبيين الطلبة شؤون مكتب
 املوفدين لليبينيا للطلبة اخلدمة بتقدمي يقوم وهو الوقت ذلك ومنذ املاضي القرن الثمانينات بداية يف املكتب انشأ

 وتسهيل ماليزيا لةبدو  للدراسة املوفدين شؤون متابعة إىل( االكادميية امللحقية) املكتب تأسيس يهدف .ماليزيا يف للدراسة
 تبادلو  حبثية ومراكز جامعات من املاليزية االكادميية املؤسسات مع التواصل ذلك ويشمل, اجلامعات يف أمورهم

 سبل ترسيخ على ملبالع مبتابعة( امللحقية) املكتب يقوم كما.  البلدين يف التعليمية بالنظم العالقة ذات املعلومات
 العديد تذليل يف متساه يتوال البلدين بني التعليمية االتفاقيات إبرام اجل من وذلك العالقة ذات الوزارات مع التعاون

 الطالب قدرات تعزيز طارإ وىف, ماليزيا يف للدراسة جميئهم عند الليبيني والباحثني الطالب يواجهها قد اليت الصعاب من
 تساعد اليت البحثيةو  االكادميية باملهارات تتعلق قصرية ودورات عمل ورش بتنظيم( امللحقية) املكتب يقوم والباحثني

 .املقررة  الزمنية اخلطط وفق العليا الدراسات برامج اجتياز على

 منهج البحث

واجملالت,  ريروالتقا من الدراسات السابقة والبحوث واملقاالت النظريةاوال علي الدراسات  البحث اهذمنهج عتمد وقد ا
الدراسة التطبيقية  وثانياً  واعتمد الباحث املنهج الوصفي يف اجراء هذه الدراسة, وذلك لغرض حتليلها واالستفادة منها,

ماد علي حزمة الربامج , باالعتباستخدام االساليب االحصائية املناسبة هاوتوزيعها وحتليل نتائج استمارة اليت تتضمن
 .(  spssاجلاهزة)

 عينــــة الدراســــة

 اليزيا.م     عينة الدراسة من املدراء واملوظفني وبعض الطلبة يف مكتب شؤون الطلبة الليبيني يف  تأخذ

 وان هذه الدراسة حتاول أن جتيب عن األسئلة اآلتية:
 .اليزيا مب الليبيني الطلبة شؤون مبكتب واالداء االلكرتونية لإلدارة البشري العنصر بني عالقة هناك هل -1
 .اليزيا مب الليبيني الطلبة شؤون مبكتب واالداء االلكرتونية لإلدارة املادي العنصر بني العالقة اوجه ماهي -2
 .اليزيا مب الليبيني الطلبة شؤون مبكتب واالداء االلكرتونية لإلدارة الفين العنصر بني العالقة نوع ما -3
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 لطلبةا شؤون مكتب يـف االلكرتونية اإلدارة تطبيق إمكانية مدي على التعرف إلى تسعي الدراسة فهيأهداف أما 
 : التالي معرفة خالل من ومدراء موظفني من العاملني أداء على لكذ أثر معرفةو ماليزيا يف الليبيني

 .اليزيا مب الليبيني الطلبة شؤون مبكتب واالداء االلكرتونية لإلدارة البشري العنصر بني العالقة لقياس -1
 .يزيا مبال الليبيني الطلبة شؤون مبكتب واالداء االلكرتونية لإلدارة املادي العنصر بني العالقة اتر -2
 .اليزيا مب الليبيني الطلبة شؤون مبكتب واالداء االلكرتونية لإلدارة الفين العنصر بني العالقة تقييم -3

 جمال يف  التطبيقية والدراسات وثـالبح يـف سبيةـالن الندرة و, الدراسة هذه موضوع حيوية في النظرية األهمية تتمثل
 منذ عاملال يشهدها تطوراتو  حتوالت نتيجة ظهر وحيوي جديد مفهوم لكرتونيةاإل اإلدارة لكون نيةاإللكترو اإلدارة

 والوقت اجلهد نم الكثري تكلف التي الورقية التقليدية التعامالت عن بعيداً  لكرتويناإل ـلالعم مرحلة إلى نتقالاال فرتة
 ؤونش مكتب في العاملني اداء علي نيةاإللكترو اإلدارة تطبيق اثر  على التعرف إلى الدراسة هذه تسعي, والنفقات

 والتجديدات املكتب دراتق حتسني في ثرأ من لكرتونيةاإل لإلدارة لما فيه املوظفني نظر جهةو من مباليزيا الليبيني الطلبة
 .جديد ما هو كل  مواكبة و والتطورات

 فضلأ خدمات تقدميتعمل علي  عمليةفهي  عامة بصفة نيةاإللكترو اإلدارة تطبيق أهمية فإن العملية الناحية من و
 . ممكنة تكلفة بأقل و قتو أسرع في للمستفيدين

 في دراسةال هذه تسهم بأنو  لكرتونيةاإل اإلدارة تطبيق جمال يـف المعرفة صيدر إلى شيئاً  سةراالد هذه تضيف كما
 و يةلكرتوناإل اإلدارة تطبيق دون حتول التي العقبات جهةلموا القرار صناعو لنيسئوـللم توصيات و مقرتحات ضعو

 يزيا.مال يف الليبيني الطلبة شؤون مكتب في لتطبيقها مةالالز مكانياتإلا و املتطلبات كشف  ىـعل ـلالعم
 

 المبحث الثالث: تحليل النتائج
 تحليل نتائج البحث

تستهدف  واحد, ابعت    بني متغريات مستقلة ومتغري عالقةلدراسة اللقد استخدم الباحث حتليل االحندار اخلطي املتعدد 
ات الفنية و االمكانيات البشرية و االمكانيه الدراسة او البحث دراسة اثر املتغريات املستقلة املتعددة املتمثلة يف ذه

عي املتغريات , بغية الوقوف علي حتديد العالقات بني نو االداء الوظيفي املتغري التابع لألفراد علي ,االمكانيات املادية
 قوًة واجتاهاً.
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 التايل:ك      ميكن معرفة ما توصلت له تلك النتائج واختبار للفرضيات الثالثة ليل نتائج التح من خالل

واستخدم الباحث اختبار االحندار اخلطي املتعدد وهو اختبار احصائي لتحليل الفرضيات وتأثريها علي االداء ونستعرض 
 ( 1نتائج هذا التحليل من خالل اجلدول التايل ) 

 االداءااللكرتونية و  االحندار اخلطي املتعدد للتحديد العالقة بني عناصر االدارة  ( نتائج اختبار1جدول رقم )

 او مستوي الداللة النسبة الفائية عناصر االدارة االلكترونية

 .388 العنصر البشري ) االمكانيات البشرية (

 .008 العنصر الفين ) االمكانيات الفنية (

 .001 املادية( العنصر املادي ) االمكانيات

 .397 اجملموع

 

(  0.05 )   من اصغر من خالل النتائج السابقة جند ان قيمة مستوي الداللة او النسبة الفائية لكل عنصر 
 واالداءن جهة م االلكرتونية لإلدارة )العنصر املادي, والعنصر الفين(مما يدل علي وجود فروق ذات داللة احصائية بني 

 0.05)  مناكرب  ه كانتلالنسبة الفائية , فان البشري العنصرمن جهة اخرى, اما  مباليزيا الليبيني الطلبة شؤون مبكتب
 عالقة ذات داللة احصائية بينه وبني االداء.وجود عدم ( مما يدل علي 

 نيةااللكرتو  إلدارةل )العنصر املادي, والعنصر الفين(ويري الباحث ان هذه النتيجة تعزي ايل كون العالقة بني 
 البشري نصرالعاما  من جهة اخري عالقة ذات داللة احصائية, مباليزيا الليبيني الطلبة شؤون مبكتب واالداءمن جهة 

كل من   ول بان اجيابية وبالتايل فان ميكن القارتباط كانت عالقة عالقة تأثره غري مباشرة علي االداء, وبصفة عامة فان 
يتسىن مل وانه  ,مكتب شؤون الطلبة الليبيني يف ماليزيا التأثري علي االداء يف هذه العناصر او االمكانيات هلا دور يف

تب هو فرع لك لضعف الربط الشبكي والبنية التحتية يف ليبيا وان املكاال ما ندر, وذ الكرتونياتعامالته  للمكتب تقدمي
 مرتبطة بالوزارة.من وزارة التعليم يف ليبيا لذلك فان فكرة تطبيق االدارة االلكرتونية 
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 اواًل: التوصيات

 يفعلي ضوء النتائج اليت توصل اليها الباحث عدد من التوصيات اليت ميكن ان تساهم يف تطبيق االدارة االلكرتونية 
 مكتب شؤون الطلبة الليبيني يف ماليزيا, وهي كالتايل:

لعمليات / واعادة بناء ) اهلياكل التنظيمية/ا وضع اسرتاتيجية للتعاون والتنسيق بني االدارات يف املكتب, -1
 االجراءات االدارية ( مبا يتوافق مع متطلبات االدارة االلكرتونية.

 اعطاء املوظفني املرونة الكافية اليت تتيح هلم اداء عملهم بكفاءة وتتيح هلم اظهار قدراهتم. -2
االدارة   ضوء تصوراهتم وتقدمي مقرتحاهتم حولزيادة درجة الالمركزية واتاحة قدر اكرب من املشاركة العاملني يف -3

 االلكرتونية للحصول علي دعمهم ومحاسهم يف تطبيقها, وضمان عدم مقاومتها.
 ضرورة االهتمام بوضع خطة اسرتاتيجية زمنية لضمان تطبيق االدارة االلكرتونية. -4
افة ايل خرباء ملعلومات باإلضااللكرتونية يضم خرباء يف تكنولوجيا ا انشاء قسم متخصص لتطبيقات االدارة -5

ول للمشاكل االلكرتونية, ويعملون باستمرار علي اجياد احلل يعملون بشكل متكامل علي مراقبة تطبيق الية العمل باإلدارة
 اليت تعيق عملية التطبيق.

 جمال يف زيادة الدورات التدريبية وتنظيم ) احملاضرات, الندوات, ورش العمل ( للموارد البشريةالرتكيز علي  -6
 االلكرتونية. االدارة

تطوير موقع االلكرتوين للمكتب اكثر مما عليه االن وانشاء ملفات الكرتونية للطلبة داخل املوقع لكي يتسىن  -7
 للطالب اكمال االجراءات من خالله دون الذهاب للمكتب.

 االلكرتونية.مراسلة ادارة البعثات ووزارة التعليم واالحلاح بأمهية تنفيذ االدارة  -8
 وضع نظام التحفيز ) املادي / املعنوي ( لدي املوارد البشرية الستخدام التقنيات االلكرتونية. -9

 .رة البعثاتيف كل من وزارة التعليم وادا حتسني مستوي البنية التحتية الالزمة لتطبيق االدارة االلكرتونية -10
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اللكرتونية, واليات ا علي معوقات تطبيق االدارة تصميم برامج تدريبية متخصصة خمطط هلا بعناية حول التعرف -11
التغلب علي املشكالت او اخللل الذي قد يظهر يف تطبيقاهتا, التثبت من درجة صالحيتها, وان تأخذ صفة االستمرارية 

 ونية:اللكرت ا بشكل يتواكب مع التطور القائم يف التقنية احلديثة وتوفري ميزانية خاصة لتوفري متطلبات تطبيق االدارة
ضرورة توفري نظام احتياطي لتقدمي اخلدمات االلكرتونية عند توقف او تلف النظام الرئيسي باملكتب, تطوير  -12

 االلكرتونية. التشريعات واالنظمة االدارية مبزيد من التعامالت االلكرتونية اليت تفرضها االدارة
 

 المقترحاتثانيًا: 

 .وزارة التعليمدراسة معوقات تطبيق االدارة االلكرتونية يف  -1
 تأثري االدارة االلكرتونية علي اداء ادارة البعثات. -2
 .دراسة معوقات تطبيق االدارة االلكرتونية يف ادارة البعثات -3
 .تأثري االدارة االلكرتونية علي اداء وزارة التعليم -4
 سبل اجناح االدارة االلكرتونية يف وزارة التعليم. -5
 الوزارات.معوقات تطبيق احلكومة االلكرتونية يف  -6
 اراء املواطن يف تطبيق احلكومة االلكرتونية. -7
 

 الخاتمــــــــــــة

يتضح من النتائج  ان مكتب شؤون الطلبة الليبيني تتوافر به اغلب مقومات او االمكانيات لتطبيق االدارة االلكرتونية,  و
عليه فان  العايل مالتعلي وزارةو  لبعثاتا مكتبفانه سوف يقدم خدمات حمدودة للطالب ألنه ال يتوفر الربط الكامل مع 

 االدارة نفيذلت دعم وجود عدم منها, اسباب لعدة وذلكتكون غري مكتملة اجلوانب,  االلكرتونية تنفيذ االدارة فكرة
 وينطوي العايل التعليم وزارة نم فرع هو ماليزيا يف الليبيني الطلبة شؤون مكتب ان ومبا, التحتية البنية وضعف, االلكرتونية

 مرتبطة ماليزيا يف لليبينيا الطلبة شؤون مكتب يف االلكرتونية االدارة فكرة تنفيذ ولذلك االدارية قراراته مجيع يف حتتها
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 للحاق وذلك ليبيا يف رتونيةااللك االدارة فكرة تبين االخرية اآلونة يف بدأت وقد, ليبيا يف العايل التعليم بوزارة بتنفيذها
 .التكنولوجيا بركب
 وتطبيقها ليبيا يف اراتالوز  مجيع يف االلكرتونية االدارة مشروع وتنفيد دعم يف جدية بكل النظر يتم ان الباحث ويقرتح
 خدمات تقدمي و همعيو زيادة و إنتاجيتهم و املوظفني كفاءة  رفع و داءاأل حتسني تستهدف عملية باعتبارها عامة بصفة
 مكاتب مجيع مع اوربطه التعليم بوزارة خاصة وبصفة, ممكنة تكلفة و جهد وبأقل قتو أسرع في للمستفيدين أفضل
 ملا ممكن قدر اقل كلفةالت تقليل و أقل وجهد قتو ويف للطلبة أفضل خدمات لتقدمي وذلك اخلارج يف الليبيني الطلبة
 .بالنفع للوزارة يعود

 (واخر دعوانا أن احلمد هلل ريب العاملني)

 المراجــــــــــع

 اوال العربية:

 الةرس. )اإللكرتونية اإلدارة تطبيق يف اإلداري التطوير إدارة دور.  م2008. سعيد بن عبداهلل  دحوان, آل -
 .السعودية اململكة سعود امللك جامعة(. ماجستري

علي اداء  E-HRMأثر جودة انظمة املوارد البشرية االلكرتونية م.  2013الرواحنه, عبداهلل عوده.  -
 جامعة الشرق االوسط. (.ماجستري رسالة). العاملني

 جامعة يف الطلبة لدي الرضا مستوي رفع في لكرتونيةاال اإلدارة تطبيق أثر. م2011, حممود فيصل الشواورة -
 .االردن مؤتة جامعة. مؤتة
ة . ) رسالالبشرية املوارد أداء على املعلومات تكنولوجيا استخدام أثر م.2010عبدالرمحن.  عزيزة العتييب, -

 االسرتالية ملبورن. الدولية ماجستري (. األكادميية
ا د ت (. جامعة امللك سعود  503. )متطلبات مقرر اإلدارة مفاهيمها ونظرياهتا )الفايز, فايز. د. ت. -

 السعودية.
 لية.االجهزة احلكومية احملاثر استخدام تكنولوجيا املعلومات علي االداء الوظيفي يف م. 2012العريب عطيه,  -

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر.
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 .اجلزائر بسكرة جامعة.  ميدانية دراسة  .العايل التعليم ومؤسسات
 .42.  جملة حبوث اقتصادية عربية العدد .االدارة االلكرتونية للموارد البشرية م. 2008ملني علوطي,  -

 الدراسات االجنبية.  -ثانيا
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- Saheer Al-Jaghoub, Hussein Al-Yaseen and Mouath Al-Hourani. 2010. Al-Ahliyya Amman 
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"- Neerja Sethi  and  Vijay Sethi. 2008. E-government Implementation: A Case Study of  Dubai 

e-Government. A Case Study of Dubai e-Government. 


