
 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

00 

 

 العدد الحادى عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حبث بعنوان
متطلبات االدارة االلكرتونية كمدخل لزيادة كفاءة مؤسسات الرعاية 

  االجتماعية
  
 
 

 
 
 
 

 إعــداد
 د/ أحمد عبد الحميد سليم عبد الغنى
 أستاذ مساعد بقسم التنمية والتخطيط

 كلية الخدمة االجتماعية
 ة الفيومجامع

 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

02 

 

 العدد الحادى عشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

03 

 

 العدد الحادى عشر

 :أواًل: مدخل إلى مشكلة الدراسة 
تهدف الخدمة االجتماعية باعتبارها مهنة انسانية الى مسااعدة النااس للوصاول بهام الاى اقصاى 
مستوى من الحياة الكريمة فى حدود قدراتهم وامكانيات المجتمع الذى يعيشون فيه ، كماا انهاا تساتهدف 

رقها المهنية المختلفة توفير اقصى قدر من الرعاية االجتماعية وذلك عن طرياق تقاديم خادماتها مان بط
خااالل منظمااات اجتماعيااة متنوعااة ماان حيااث الحجاام او نااوي الخدمااة اوالتموياال او الهيكاال التنظيمااى ، 

وحاجاات  لذلك فهذا التنوي يتطلب تنوي مماثل فاى اسااليب االدارة االمار الاذى ادى الاى ظهاور وظاائف
جديدة ومهام ادارية متطورة واساليب عمل وامكانات متقدمة تتوافاق ماع التكنولوجياا الحديثاة المساتخدمة 

   (1)بهذه المنظمات.
ولقااد احاادثت تكنولوجيااا المعلومااات ثااورة هائلااة فااى جميااع القطاعااات المجتمعيااة ، وصااار تبااادل 

صااابح مااان الضااارورى علاااى المؤسساااات المعلوماااات العامااال االهااام فاااى تطاااوير وتنمياااة المجتمعاااات ، وا
االجتماعية ان تعيد النظر فى ادواتها ووتقنياتها ، وان تسعى الى االستخدام االمثل والفعاال لتكنولوجياا 
المعلومااات واالتصاااالت بهاادف تحسااين مردودهااا علااى الفاارد والمجتمااع بعااد ان باادات متطلبااات الحياااة 

ماعية فى تقديم خدماتها .ومن هنا كان االتجااه الاى العصرية تشكل عبئا" ثقيال" على المؤسسات االجت
االدارة االلكترونية بما يتواءم مع التقدم المعلوماتى والتقنى والتحول من االنشطة التقليدية الاى االنشاطة 
االلكترونياااة مااان اجااال رفاااع كفااااءة االداء وتقليااال الهااادر فاااى الوقااات وتحقياااق امكانياااة االتصاااال بجمياااع 

    (2)ماعية.عناصر المؤسسات االجت
وفااى مصاار باادا تطبيااق االدارة االلكترونيااة بشااكل واضااح عناادما انشاائت مراكااز المعلومااات فااى 

م وقاااد انشااا   1081لسااانة  627كافاااة الهيئاااات والاااوزارات والمحافظاااات بقااارار رئااايس الجمهورياااة رقااام 
( مركاااااز فاااااى الاااااوزارات والهيئاااااات ، 155( مركاااااز معلوماااااات حكومياااااة ، )155بمقتضاااااى هاااااذا القااااارار)

( مقاار حكااومى علااى شاابكة 555( مركااز فااى المحافظااات والمحليااات ، وتاام وضااع اكثاار ماان )1455)
االنترنت وتم انشاء اكشاك للخدمة العامة فاى المياادين العاماة مان اجال تساهيل حصاول الماواطن علاى 

    (3)الخدمات وتم ربط هذه االكشاك بالمصالح الحكومية من خالل شبكة االنترنت.
االلكترونياااااة تمثااااال تحاااااوال" شاااااامال" فاااااى المفااااااهيم واالسااااااليب واالجاااااراءات ولماااااا كانااااات االدارة 

والتشريعات التى تقوم عليها االدارة التقليدية ، الن االدارة االلكترونياة عملياة معقادة ونظاام متكامال مان 
المكوناااات االدارياااة والتقنياااة والمالياااة والتشاااريعية ، اى انهاااا تحتااااج الاااى تاااوفير العدياااد مااان المتطلباااات 
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االداريااة والفنيااة والبشاارية والماليااة والتشااريعة بمؤسسااات الرعايااة االجتماعيااة فااى الااوزارات المختلفااة حتااى 
وباااالرجوي الاااى الدراساااات والبحاااوث الساااابقة للتعااارف علاااى أهااام هاااذه  (4)تخااارج الاااى حياااز الواقاااع العملاااى 

ة موسساااات الرعاياااة متطلباااات لتطبياااق االدارة االلكترونياااة مماااا يجعلهاااا مااادخل اساااترتيجى لزياااادة كفااااء
االجتماعياااة، وتحدياااد أهااام المعوقاااات التاااى تحاااول دون تطبياااق االدارة االلكترونياااة كاااان مااان أهااام هاااذه 

 ما يلى:  -فى حدود اطالي الباحث –الدراسات 
والتى حاولت التعارف علاى اهام العوامال  (5) (م 8002محمد بن سعيد محمد العريشى )دراسة 

دارة االلكترونياااة فااى االدارة العاماااة للتربيااة والتعلااايم بمكااه المكرماااة ، المساااعدة علااى امكانياااة تطبيااق اال
باالضااااافة الااااى التعاااارف علااااى معوقااااات تطبيااااق االدارة االلكترونيااااة باااااالدارة العامااااة للتربيااااة والتعلاااايم ، 
واوصااات الدراساااة بضااارورة تاااوفير خدماااة االنترنااات لكافاااة االدارات واالقساااام والتخطااايط الجياااد العاااداد 

حو التحول من االدارة التقليدياة الاى االدارة االلكترونياة مان خاالل الادورات التدريبياة والنادوات العاملين ن
وورش العمل االزمة لتقليل المخااوف والمقاوماة لادى بعاض العااملين باالضاافة الاى رصاد انظماة جيادة 

 .للحوافز للتغلب على المقاومة الى يبديها بعض العاملين لعملية التغيير
والتى اكدت علاى ضارورة  Desireé Joy Cranfield and John Taylor(6))  2008)دراسة     

ان تستخدم الجامعات ما يعرف بادارة المعرفاة بهادف تحساين جاودة التادريس والنشااط البحثاى وتحساين 
فعالية وكفاءة االدارة مما يزيد من قدرتها على المنافسة ، كما اكدت على ضارورة ان تساعى مؤسساات 

 العالى اعمالها بالسرعة المطلوبة بما يتوافق مع المتغيرات الراهنة .التعليم 
2009دراسااة )    

 (Tobias Mettler and Peter Rohner (7)  والتااى اكاادت علااى اهميااة
( فاى تحساين وزياادة فعالياة وكفااءة ونوعياة الخادمات ICTاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

لحاد مان النفقاات الصاحية وتعزياز المنافساة باين مقادمى الرعاياة الصاحية الصحية كما انها تسااهم فاى ا
وبالتاااالى يمكااان ان تقاااوم االدارة االلكترونياااة بااادورهام فاااى تحساااين تقاااديم الخااادمات الصاااحية مااان خاااالل 

 تطوير االدوات والمساعدات التى تستند على تكنولوجيا المعلومات.
 )Kaiser Permanente 2009دراسة )

ت على تطاوير نظاام الرعاياة الصاحية والتى اكد (8)
المنظمااة يتطلااب وضااع اجناادة شاااملة تححااق التعاااون بااين المرضااى والمهنيااين وتتمثاال النقطااة المركزيااة 
لتحقيق هاذا التعااون الحصاول علاى معلوماات صاحية شااملة عان طرياق  الساجل الصاحى االلكتروناى  

 لمرضى الى الرعاية الصحية الشاملة الى جانب وجود بوابة االلكترونية عبر االنترت تعزز وصول ا
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هادفت الاى التعارف علاى  والتاي (0) م(8000)محمد جاد حسين ، اشرف محمود احمدد  دراساة
االمكاناااات المادياااة والبشااارية واالدارياااة لتطبياااق االدارة االلكترونياااة بجامعاااة جناااوب الاااوادى ، واوصااات 

والبااارامج والموازنااات وتهيئاااة  الدراسااة يضاارورة وضاااع خطااة اسااتراتيجة مرناااة ماان خاااالل وضااع الخطااط
البنياااة التحتياااة المناسااابة لتطبياااق االدارة االلكترونياااة فاااى جمياااع المجااااالت االدارياااة ،والعمااال علاااى سااان 
التشريعات واللوائح الى تجارم اختاراق قواعاد بياناات االدارة االلكترونياة ، وتاوفير الادعم الماالى المناساب 

والتقنيااااات الحديثااااة ، وانشاااااء ادارة متخصصااااة تتااااولى  لشااااراء وصاااايانة وتطااااوير االجهاااازة والبرمجيااااات
التخطاايط والتنساايق واالشااراف علااى تطبيااق االدارة االلكترونيااة ، واتباااي السياسااات التشااجيعية للعاااملين 

 على تطبيق االدارة االلكترونية . 
والتااي هاادفت الااى التعاارف علااى اثاار تطبيااق ( 15) م(8000)محمددد علددى احمددد الشددهر  دراسااة 

االلكترونية فى مساتوى اداء العااملين فاى جامعاة تباوك ، واوصات الدراساة بضارورة العمال علاى  االدارة
تااوفير بيئااة تنظيميااة تعاازز االسااتخدام االمثاال والفعااال البعاااد االدارة االلكترونيااة فااى البيئااة التنظيميااة ، 

 وذلك عن طريق العمل على توعية العاملين فى الجامعة بهدف تحسين االداء.
والتاي حاولات التعارف علاى دور االدارة االلكترونياة فاى ( 11) (م8000مرفت احمد فدر  )دراسة 

تطاااوير االدارة المحلياااة ، حياااث اكااادت هاااذه الدراساااة علاااى ان االدارة االلكترونياااة تعاااد نظاماااا" متكاااامال" 
ل يحق العديد من الفوائد التاى تسااعد علاى حال المشاكالت االدارياة والحاد مان الفسااد االدارى مان خاال

التقليل من تاثير العالقات الشخصية على انجاز االعمال ، كما اظهارت نتاائج الدراساة ان هنااك فوائاد 
عديااادة لاااالدارة االلكترونياااة تتمثااال فاااى تساااهيل حصاااول الماااواطنين علاااى خااادماتهم العاماااة بتكلفاااة اقااال 

دارة المحليااة ، و وبمسااتوى جااودة افضاال والعدالااة والمساااواة فااى التعاماال ممااا يزيااد ثقااة المااواطنين فااى اال
اوصااات الدراساااة بضااارورة اعاااادة هندساااة الهيكااال التنظيماااى للوحااادات المحلياااة بماااا ياااتالئم ماااع االسااالوب 
 الحديث فى طريقة ادارته وتطوير اجراءات العمل بحيث يكون هناك تميز فى اسلوب تقديم الخدمة.

علااى ماادى  حاولاات التعاارف والتااي (12) (م8000موسددى عبددد الناصددر، محمددد قريشددى ) دراسااة
مساااهمة االدارة االلكترونيااة فااى تطااوير العماال االدارى بمؤسسااات التعلاايم العااالى الجزائريااة ماان خااالل 
تطااااوير عمليااااات التخطاااايط والتنظاااايم والتوجيااااه والرقابااااة ، وتوصاااالت الدراسااااة الااااى ان اسااااتخدام االدارة 

لعماال االدارى مثاال عاماال االلكترونيااة يااؤدى اللااى التغلااب علااى العديااد ماان المشاااكل التااى تفااوق مساايرة ا
الوقااااات وامااااان المعلوماااااات وحاااااواجز المكاااااان والوقااااات ، كماااااا اكااااادت الدراساااااة علاااااى ان تطبياااااق االدارة 
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االلكترونية يعمل على زيادة فاعلية وكفاءة اداء العاملين بدرجة كبيارة ، واوصات الدراساة بضارورة عقاد 
وير نظام العمال واسااليبه واالهتماام دورات تدريبية متخصصاة فاى مجاال تطبياق االدارة االلكترونياة لتطا

 بالبنية التحتية والشبكات بمايساهم فى رفع مستوى اداء العاملين بالمؤسسات االجتماعية . 
والتااي هاادفت الااى ( 13)) م8002)خليفددة مصددطفى ابددو عاشددور ، ديانددا جميددل النمددر  دراسااة 

جهاااه نظراعضااااء الهيئاااة الكشاااف عااان مساااتوى تطبياااق االدارة االلكترونياااة فاااى جامعاااة اليرماااوك مااان و 
التدريسااية واالداريااة بالجامعااة، واظهاارت نتااائج الدراسااة ان مسااتوى تطبيااق االدارة االلكترونيااة تتضاامن 
مجاااال التنفيااااذ االلكترونااااى والتنظاااايم والرقابااااة والتقااااويم االلكترونااااى، واوصاااات الدراسااااة بضاااارورة تطااااوير 

ترونيااااة وتااااوفير البنيااااة التحتيااااة المالئمااااة التشااااريعات واالنظمااااة االداريااااة لتتواكااااب مااااع التعااااامالت االلك
لتطبيقااات االدارة االلكترونيااة ماان خااالل تااوفير جميااع االمكانااات الماديااة والبشاارية والفنيااة الالزمااة لاادعم 
اسااتخدام تطبيقااات االدارة االلكترونيااة فااى كافااة االعمااال االداريااة، كمااا اوصاات الدراسااة بضاارورة تفعياال 

 .تعليم العالى لتطوير استخدام االدارة االلكترونية فى الجامعةالشراكة والتنسيق بين مؤسسات ال
هااادفت الاااى  التاااىو  (14) (م8002احمدددد سدددعد محمدددد ، محمدددد مصدددطفى القصددديمى ) دراساااة

تشااااخيص معوقااااات نماااااذج االدارة االلكترونيااااة فااااى المجااااال التربااااوى وخاصااااة فااااى الماااادارس االهليااااة 
يل هذه المعوقات الى عوامل داعماة لتطبياق نمااذج وتصنيفها بحيث يمكن التعامل معها بايجابية وتحو 

االدارة االلكترونية ، وتوصلت الدراسة الاى ان اهام معوقاات تطبياق االدارة االلكترونياة تتضامن ضاعف 
المخصصاااات المالياااة ، وضاااعف خبااارة الكاااادر البشااارى وعااادم دعااام االدارة العلياااا ، واوصااات الدراسااااة 

لااادورات التدريبياااة واعاااادة صاااياغة البنياااة التحتياااة للمااادارس بضااارورة تاااوفير التخصااايص الماااالى للقياااام با
لتكون قابلة لتطبيق االدارة االلكترونية ومواكبة التطاورات ، كماا اوصات الدراساة بضارورة وضاع خطاط 
استراتيجية للتحول الى االدارة االلكترونية وضرورة تاهيل الكادر الوظيفى وتطوير خباراتهم ونشار ثقافاة 

 ية والتوعية بفوائدها.  االدارة االلكترون
والتااى حاولاات التعاارف علااى مسااتوى تطبيااق  (15) (م8002قدديز زهيددر عبددد الحكدديم  ) دراسااة

االدارة االلكترنياااة والتاااى تحاااد مااان تطبيقهاااا داخااال وزارة العلاااوم والتكنولوجياااا ، ودراساااة اهمياااة متطلباااات 
، واظهاارت نتااائج الدراسااة اهميااة دور االدارة االلكترونيااة وترتيبهااا وتاثيرهااا علااى مبااادل الجااودة الشاااملة 

االدارة االلكترونيااة فااى تبنااى فلساافة ادارة الجااودة الشاااملة والعماال علااى تااوفير بيئااة مناساابة وتااوفير البنيااة 
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التحتيااااة الالزمااااة للعماااال ، واوصاااات الدراسااااة بضاااارورة توفيرالمخصصااااات الماليااااة  وتشااااجيع الكفاااااءات 
 .للوصول الى تطبيق الحكومة االلكترونيةالبشرية واالستفادة من تجارب الدول االخرى 

 )  2014Abdelrazaq Salem دراساة )
والتاى هادفت الاى تحدياد اثار االدارة االلكترونياة  (16)

فاااى تنمياااة الماااوارد البشااارية وتحساااين اداء المنظماااات االجتماعياااة وحاولااات الدراساااة فهااام تااااثير االدارة 
ملياات صانع القارارات االدارياة واكادت الدراساة علاى االلكترونية على تطوير الماوارد البشارية وتطاوير ع

ان االدارة االلكترونياااة لهاااا تااااثي كبيااار علاااى نماااو الماااوارد البشااارية  مماااا يااانعكس علاااى نماااو ارباااا  هاااذة 
المؤسسات ويزيد من قادرتها علاى المنافساة  واوصات هاذة الدراساة بضارورة تشاجيع اساتخدامات االدارة 

 ية فى المستقبل .االلكترونية فى المؤسسات االجتماع
والتاااى حاولااات تحدياااد اساااهامات االدارة  2014Hassan. N. Rawash((17) ,دراساااة )

االلكترونيااة فااى تطااوير الوظااائف االداريااة واكاادت هااذه الدراسااة علااى ان الوظااائف االداريااة بالمؤسسااات 
علوماااااات االجتماعياااااة تواجاااااه العدياااااد مااااان التحاااااديات نظااااارا للتغيااااارات التكنولوجياااااة مثااااال تكنزلوجياااااا الم

واالتصاالت والتى تتطلب التعامل مع هذه التغيرات بكفاءة ، واكدت هذه الدراسة علاى ضارورة التحاول 
ماااان الوظااااائف االداريااااة ماااان االساااااليب التقليديااااة التااااى تعتمااااد علااااى االوراق واالعمااااال الروتينيااااة الااااى 

 االساليب االلكترونية فى ادارة االعمال .
تااثير االدارة االلكترونياة  فاى والتي حاولات التعارف علاى   (18) (8002لطرشى فيروز ) دراسة

عملياااة اتخااااذ القااارار والتعااارف علاااى دور االدارة االلكترونياااة فاااى تحساااين اداء المؤسساااات االجتماعياااة 
وتحسااااين عالقاتهااااا بااااالعمالء واكاااادت نتااااائج الدراسااااة علااااى ضاااارورة انتقااااال المؤسسااااات الااااى االعمااااال 

ؤسسات بشبكة اتصال تضمن االنتقال السريع للمعلومات ، كماا اكادت االلكترونية  وربط فروي هذه الم
علااى ضاارورة تاهياال العنصاار البشاارى لكااى يااتمكن ماان تقنيااات المعلومااات فااى سااير مختلااف العمليااات 
االدارية واكدت هذه الدراسة على ان االدارة االلكترونية تقوم علاى مازيج متكامال مان الكفااءات البشارية 

متنوعااة مناساابة ومرنااة تحماال فااى طياتهااا توجهااا نحااو العااالم الرقمااى والعمليااات مااع وجااود بنيااة تحتيااة 
 الساعية الى تسهيل انجاز االعمال الكترونيا".

هااااادفت الاااااى معرفاااااة اثااااار تطبياااااق نظاااااام االدارة  والتاااااي (01) (م8002)العياشدددددى زرزار دراساااااة 
مساااتوى التوعياااة باهمياااة  االلكترونياااة علاااى كفااااءة العملياااات االدارياااة ، واوصااات الدراساااة بضااارورة رفاااع

االدارة االلكترونيااة واسااتعمال ادواتهااا فااى العماال اليااومى والعماال علااى تعزيااز الهيكاال التظيمااى االدارى 
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بمايتناسااب مااع عمليااة التغيياار الااى االدارة االلكترونيااة وتطااوير انظمااة المعلومااات االداريااة التااى تعتمااد 
 .لنماذج االلكترونية الدارة شئون الموظفينعلى استخدام الحاسب االلى مع التوسع فى استخدام ا

 ثانيًا: مشكلة الدراسة:
وفى ضوء ما سبق يتضح ان العصر الحديث عصر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات فارض عليناا      

اساااااليب اداريااااة جدياااادة ، فالمنظمااااات االجتماعيااااة فااااى العصاااار الحااااديث اصاااابحت تواجااااه العديااااد ماااان 
على استقرارها وعلى ادائها لادورها فاى المجتماع ، ولاذلك اصابح تطاوير الضغوط والتحديات التى تؤثر 

،وبالتااالى (25)وتحسااين واحااداث تغياارات جذريااة فااى جميااع جوانااب المنظمااات االجتماعيااة ضاارورة ملحااة
اصاابح تطبيااق االدارة االلكترونيااة بالمؤسسااات االجتماعيااة مطلااب حيااوى تفرضااه الظااروف االجتماعيااة 

ياة والمعرفياة الراهناة، وفاى ضاوء ذلاك جااءت الدراساة الراهناة لتحااول تحدياد أهام واالقتصادية والتكنولوج
فؤائااااد االدارة االلكترونيااااة وتحديااااد اهاااام المتطلبااااات االداريااااة والفنيااااة والبشاااارية والماليااااة لتطبياااااق االدارة 

ن تحااد مااأهاام المعوقااات التااي  االلكترونيااة كماادخل لزيااادة كفاااءة مؤسسااات الرعايااة االجتماعيااة وتحديااد
 تطبيق االدارة االلكترونية بمؤسسات الرعاية االجتماعية.

 ثالثا: أهداف الدراسة:
 الراهنة تحقيق األهداف التالية: الدراسةتحاول                

 تحديد أهم فوائد تطبيق االدارة االلكترونية بمؤسسات الرعاية االجتماعية .   -1

والمالياة لتطبياق اإلدارة االلكترونياة بمؤسساات  تحديد أهم المتطلباات االدارياة والتقنياة والبشارية  -2
 الرعاية االجتماعية .

 تحد من تطبيق االدارة االلكترونية بمؤسسات الرعاية االجتماعية.تحديد أهم المعوقات التي   -3

الوصااااول الااااى جملااااة ماااان المقترحااااات التااااي يمكاااان ان تفيااااد عنااااد تطبيااااق االدارة االلكترونيااااة   -4
 بمؤسسات الرعاية االجتماعية .

 رابعًا: تساؤالت الدراسة:
 اإلجابة على التساؤالت التالية: الراهنةتحاول الدراسة                    

 ما أهم فوائد تطبيق االدارة االلكترونية بمؤسسات الرعاية االجتماعية ؟ -1

ماااا أهااام المتطلباااات االدارياااة والتقنياااة والبشااارية والمالياااة لتطبياااق اإلدارة االلكترونياااة بمؤسساااات  -2
 رعاية االجتماعية ؟ال
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 تحد تطبيق االدارة االلكترونية بمؤسسات الرعاية االجتماعية ؟أهم المعوقات التي ما  -3

ماااا أهااام المقترحاااات التاااي يمكااان ان تفياااد عناااد تطبياااق االدارة االلكترونياااة بمؤسساااات الرعاياااة  -4
 االجتماعية ؟

 :خامسًا: أهمية الدراسة
 لراهنة لمجموعة من األسباب أهمها: الدراسة ا أهميةترجع                     

لماااا كانااات تنمياااة المجتماااع واشاااباي حاجاااات افاااراده تتوقاااف علاااى مااادى تاااوافر ادارة اجتماعياااة ناجحاااة  
ومنظمااات رعايااة اجتماعيااة تتساام بالكفاااءة والفاعليااة الممكنااة، االماار الااذى يجعاال ماان دراسااة متطلبااات 

اعيااة اهميااة لتطااوير هااذه المؤسسااات حتااى تااؤدى تطبيااق االدارة االلكترونيااة بمؤسسااات الرعايااة االجتم
تحاااااول الدراسااااة الراهنااااة تحديااااد اهاااام فوائااااد تطبيااااق االدرارة االلكترونيااااة دورهااااا بالكفاااااءة المطلوبااااة كمااااا 

بمؤسسات الرعاية االجتماعية وتحديد اهام معوقاات تطبياق االدارة االلكترونياة مماا يسااعد االدارة العلياا 
 .فادة منها عند تطوير هذه المؤسساتاالست فى الهيئات والمديريات

 االطار النظر  للدراسة :
   :االدارة االلكترونية مفهوماوال":   

كماااا تعااارف االدارة االلكترونياااة بانهاااا اسااالوب مااان اسااااليب االدارة الحديثاااة تعمااال علاااى اساااتخدام        
تخطاايط والتنظاايم والتنفيااذ تكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت للقيااام باالعمااال االداريااة المختلفااة مثاال ال

    (21)"والرقابة والتقويم واالتصال من اجل تطوير العمل االدارى وتحقيق االهداف المخطط لها 
كمااا تعاارف االدارة االلكترونيااة بانهااا اسااتخدام االدارة لتقنيااة المعلومااات واالتصاااالت فااى تحسااين 

ئف االدارياااااة والمعاااااامالت بطريقاااااة العملياااااات االدارياااااة وتطويرهاااااا وتبسااااايط االجاااااراءات وانجااااااز الوظاااااا
    (22)اللكترونية بشكل يحقق اهداف المنظمة باقل وقت وجهد وكلفة ممكنة

كمااا تعاارف االدارة االلكترونيااة  بانهااا عمليااة ميكنااة جميااع مهااام المؤسسااة االداريااة ونشاااطاتها ، 
ارة الجدياادة وهااى باالعتماااد علااى جميااع تقنيااات المعلومااات الضاارورية للوصااول الااى تحقيااق اهااداف االد

مجموعة من العمليات التنظيمياة تاربط باين المساتفيدين ومصاادر المعلوماات يواساطة وساائل الكترونياة 
     (23)لتحقيق اهداف المؤسسة من تخطيط وانتاج وتشغيل ومتابعة وتطوير

وتعااارف االدارة االلكترونياااة بانهاااا " القياااام بمجموعاااة مااان الجهاااود التاااى تعتماااد علاااى تكنولوجياااا 
معلومااات لتقااديم المنتجااات للمسااتفيدين ماان خااالل الحاسااب االلااى والسااعى لتخفيااف حاادة المشااكالت ال
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الناجماااااة عااااان تعامااااال المساااااتفيدين ماااااع االفاااااراد بماااااا يسااااااهم فاااااى تحقياااااق الكفااااااءة الفاعلياااااة فاااااى االداء 
   (24)التنظيمى

االت فاى تحساين وتعرف االدارة االلكترونية اجرئيا" بانها اساتخدام تكنولوجياا المعلوماات واالتصا
وتطااااوير الخاااادمات التااااى تقاااادمها مؤسسااااات الرعايااااة االجتماعيااااة ممااااا يااااوفر الجهااااد والوقاااات وتكاااااليف  

 الحصول على خدمات هذه المؤسسات .
   (82) ثانيا" : متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية بمؤسسات الرعاية االجتماعية :

العلياااااا بااااادعم وتبناااااى مشاااااروي االدارة والتاااااى تتضااااامن التااااازام االدارة  : المتطلبدددددات االداريدددددة -1
االلكترونية،  فقرار التحول الى االدارة االلكترونية هاو قارار سايادى يتخاذ علاى اعلاى المساتويات فاى 
الدولااة ، الن ايمااان القااادة باهميااة االدارة االلكترونيااة وماادى وجااود الثقافااة االلكترونيااة لااديهم ياادفعهم 

يياار والتحااول نحااو مواكبااة التطااور التقنااى فااى تقااديم الخاادمات الااى التاااثير فااى العاااملين لمواجهااة التغ
كماااا اناااه يتطلاااب وجاااود رؤياااة  اساااترتيجية ورساااالة واضاااحة المعاااالم واولوياااات محكوماااة  (26)المختلفاااة

باالموارد المالياة والبشارية وهاذا يتطلاب تشاكيل ادارة او هيئاة لتخطايط ومتابعاة وتنفياذ ووضاع الخطاط 
 ة واالستعانة بالجهات االستشارية والبحثية المناسبة .لمشروعات االدارة االلكتروني

كما ان تطبيق االدارة االلكترونية يتطلب اجراء تغيرات فى الجواناب الهيكلياة والتنظيمياة واالجاراءات 
واالساااليب عااان طريااق اساااتحداث ادارات جدياادة او الغااااء او دمااج بعاااض االدارات بمااا يكفااال تاااوفير 

ارة االلكترونيااة ، باالضااافة الااى تاادريب وتاهياال العاااملين بمؤسسااات الظااروف المالئمااة لتطبيااق االد
 .   (27)الرعاية االجتماعية 

تتمثاال فااى تااوفير البنيااة التحتيااة لااالدارة االلكترونيااة والتااى تشاامل تطااوير  : المتطلبددات التقنيددة -2
ت شاابكة االتصاااالت بحيااث تكااون متكاملااة وجاااهزة لالسااتخدام واسااتيعاب الكاام الهائاال ماان االتصاااال

فاى وقاات واحاد، و تااوفير التكنولوجيااا الرقمياة المالئمااة مان تجهياازات وحاساابات الياة واجهاازة ومعاادات 
وانظمااة ووقواعاااد البياناااات وتاااوفير خااادمات البرياااد االلكترونااى واتاحاااة كااال هاااذه الخااادمات لالساااتخدام 

الطلاب  الفردى والمؤسسى على اوسع نطاق ممكن حيث تسهم خادمات االدارة االلكترونياة فاى زياادة
علااى الخاادمات ممااا يتطلااب تااوفر بنيااة تحتيااة متطااورة قااادرة علااى اسااتيعاب هااذه الزيااادة فااى الطلااب 

 على خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية . 
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االهتماام بالعااملين القاائمين بتقاديم خادمات االدارة االلكترونياة حياث ان  : المتطلبات البشرية -3
ليااااة وصااايانة االجهاااازة وتااادريبها ،واالسااااتمرار فاااى التاااادريب وجاااود القاااوى البشاااارية المؤهلاااة الدارة العم

ومتابعاة الجديااد للتعامال مااع المعطيااات التكنولوجياة الحديثااة، لاذلك يجااب التركيااز علاى تكااوين هيكاال 
تنظيماااى للماااوارد البشااارية يتوافاااق ماااع متطلباااات العصااار ومتغيراتاااه ، فااااالدارة االلكترونياااة مااان والاااى 

مديرون والوكالء والمساعدون والمختصون فاى حقال المعرفاة يمثلاون العنصر البشرى فهم الخبراء وال
 (28)راس المال الفكرى فى المؤسسة 

بمعنااى ان البيانااات والمعلومااات والوثااائق التااى يجاارى حفظهااا وتطبيااق  :المتطلبددات االمنيددة   -4
قاااديم اجاااراءات وتبادلهاااا الكترونياااا لتنفياااذ متطلباااات تقاااديم الخااادمات يجاااب الحفااااظ علاااى امنهاااا الن ت

الخاادمات الحكوميااة علااى االنترناات مااع مااا يقدمااه ماان فوائااد اال انااه قااد ينااتج عنااه سااوء اسااتخدام هااذه 
الخدمات، لذلك يجب اعتماد وساائل مناسابة لحماياة االبياناات بماا يتناساب ماع اهميتهاا وبماا يتناساب 

يفاء ماااع اهمياااة كااال قطااااي مااان قطاعاااات تقاااديم هاااذه الخااادمات ، فمااان المهااام وجاااود تاااوازن باااين اسااات
 (20)متطلبااات اماان البيانااات والمعلومااات بالشااكل الااذى يعطااى الثقااة للمسااتفيدين ماان هااذة الخاادمات 

ولتاااوفير االمااان االلكتروناااى يجاااب تباااى اساااتراتيجية وطنياااة المااان المعلوماااات، ووضاااع القاااوانين التاااى 
اليااااات تحفااااظ المعلومااااات ،وتحديااااد الحمايااااة الالزمااااة لاااانظم التشااااغيل والتطبيقااااات المختلفااااة ،وتحديااااد 

المراقبة والتفتيش لنظم المعلومات والشبكات ،واالحتفاظ بنسخ احتياطية وتشفير المعلومات التاى ياتم 
 .(35)حفظها وتخزينها ونقلها بين المؤسسات االجتماعية

تمثال خاادمات االدارة االلكترونياة تحاديات جدياادة للجهاات التنظيميااة  المتطلبدات التشددريعية :  -5
ان تتمتااع بالمروناة والقادرة علاى تطااوير االنظماة والتشاريعات بحياث تتمشااى  والتشاريعية والتاى ينبغاى

ماااع متطلبااااات االدارة االلكترونيااااة، ويقصاااد بالعواماااال التشااااريعية هاااى مجموعااااة السياسااااات القانونيااااة 
واللااوائج التنفيذيااة والتشااريعات واساااليب اتخاااذ القاارارات فااى المؤسسااات االجتماعيااة وهااى بااذلك تسااهل 

دارة االلكترونياااة الن وجاااود التشاااريعات والنصاااوص القانونياااة يساااهل عملياااة تطبياااق التحاااول الاااى اال
 االدارة االلكترونية ويضفى عليها المشروعية والمصداقية.

تعتبرتااوفير المخصصااات الماليااة ماان العواماال الرئيسااة التااى تساااهم فااى  المتطلبددات الماليددة : -6
االجتماعيااااة ، لااااذلك يجااااب دراسااااة العائااااد نجااااا  تطبيااااق االدارة االلكترونيااااة فااااى مؤسسااااات الرعايااااة 
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والتكلفاااة لمشااااريع االدارة االلكترونياااة ودراساااة كااال مااان ناااواحى القاااوة والضاااعف والفااارص والتحاااديات 
 لمعرفة كيفية وضع دراسة علمية ومالية لالدارة االلكترونية .

مات دراسااة حاجااات ورغبااات العمااالء ودراسااتها وتحليلهااا وبيااان الخااد : التزكيددز علددى العمددالء -7
التى يمكن تقديمها ومحاولاة تحقياق التارابط فيماا بينهاا ، لاذلك يجاب التركياز علاى المشااركة الشاعبية 

 (31)من جانب المتعاملين واشراكهم فى عملية اتخاذ القرارات التى ترتبط بهم 

 االطار الميدانى للدراسة :

 اواًل: نوع الدراسة والمنهج المستخدم :
الدراسااااات الوصاااافية التحليليااااة حيااااث تحاااااول وصااااف وتحلياااال  تنتمااااى هااااذه الدراسااااة إلااااى نمااااط

استجابات العااملين بمديرياة التضاامن االجتمااعى ، ومديرياة التنظايم واالدارة ، ومديرياة التربياة والتعلايم 
بجامعااة الفيااوم المتعاااملين مااع ادخااال وحفااظ البيانااات علااى الحاسااب االلااى  MIS ، واالدارة المتكاملااة

أهم المتطلبات االدارية والبشرية والتقنية والمالية الضارورية مان وجهاة نظار عيناة بمحافظة الفيوم حول 
البحاااث لتطبياااق االدرارة االلكترونياااة كمااادخل لزياااادة كفااااءة مؤسساااات الرعاياااة االجتماعياااة، كماااا تساااعى 
يااة الدراسااة الراهنااة الااى تحديااد أهاام المعوقااات التااى تحااد ماان تطبيااق االدرارة االلكترونيااة بمؤسسااات الرعا

االجتماعيااة وذلااك فااى محاولااة ماان جانااب الباحااث للوصااول إلااى بعااض المقترحااات التااى قااد تفيااد فااى 
االستفادة من تطبيق االدارة االلكترونية بمؤسسات الرعاية االجتماعية ، واساتخدم الباحاث لتحقياق ذلاك 

ظاايم واالدارة ، ماانهج المسااح االجتماااعى الشااامل العاااملين بمديريااة التضااامن االجتماااعى ، ومديريااة التن
بجامعاااة الفياااوم المعنياااين بادخاااال وحفاااظ البياناااات   MISومديرياااة التربياااة والتعلااايم ، واالدارة المتكاملاااة

 ومقدمى الخدمات االجتماعية المرتبطين باالدارة االلكترونية .

 ثانيًا: أدوات الدراسة :
ن عيناة البحاث  حياث للوصول الى اهداف الدراسة قام الباحث باعاداد مقيااس لجماع البياناات ما

قام الباحث باالطالي على الكتابات النظرية والدراسات السابقة المرتبطاة بموضاوي الدراساة الراهناة مثال 
م ، ودراساة مرفات احماد فاار  2558م ، ودراساة محمااد العريشاى 2558) دراساة ايماان محماد الجناابى 

م ( باالضااافة 2514كااريم م ، ودراسااة قاايس زهياار عبااد ال2511م ، ودراسااة محمااد علااى احمااد 2558
 البيانااااتالاااى بعاااض المقاااابالت الشخصاااية ماااع بعاااض العااااملين فاااى مجاااال الدراساااة وتضااامن المقيااااس 
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األوليااة لعينااة البحااث والتااى تضاامنت االساام والساان والمؤهاال الدراسااى وعاادد الاادورات التدريبيااة التااى تاام 
ورات ، كماا تام تحدياد األبعااد الحصول عليها فى مجال الحاساب االلاى ، واوجاه االساتفادة مان هاذه الاد

الرئيسية للمقياس والتاى تادور حاول متطلباات تطبياق اإلدارة االلكترونياة بمؤسساات الرعاياة االجتماعياة 
( عبااارة موزعااة علااى أبعاااد المقياااس كمااا يلااى: البعااد 05حيااث بلاام المجمااوي الكلااى لعبااارات المقياااس )

( عبااااارة، البعااااد 11بمؤسسااااات الرعايااااة االجتماعيااااة )األول الماااارتبط بفوائااااد تطبيااااق االدارة االلكترونيااااة 
( عباارة، 18( عبارة، البعاد الثالاث المارتبط بالمتطلباات التقنياة )21الثانى المرتبط بالمتطلبات االدارية )

( 13( عباارة، البعاد الخاامس المارتبط بالمتطلباات المالياة )18البعد الرابع المرتبط بالمتطلبات البشارية )
( 14سادس المرتبط بمعوقاات لتطبياق االدارة االلكترونياة بمؤسساات الرعاياة االجتماعياة)عبارة، البعد ال

 وهكذا تم إعداد المقياس فى صورته األولية تمهيدًا لخضوعه إلجراء الصدق والثبات عليه.
 إجراءات صدق ثبات المقياز: -0
لظاااهرى عليااه وذلااك لكااى يتأكااد الباحااث ماان صاادق المقياااس قااام باا جراء الصاادق ا صدددق المقيدداز: -ا

 االجتماعيااةبعرضااه علااى مجموعااة ماان أساااتذة الخدمااة االجتماعيااة بقساام التنميااة والتخطاايط كليااة الخدمااة 
ضاااافة عباااارات أخااارى  جامعاااة الفياااوم ، وقاااد أسااافرت هاااذه الخطاااوة عااان حاااذف بعاااض عباااارات المقيااااس وا 

موزعاااة علاااى أبعااااد ( عباااارة 74وتعاااديل صاااياغة بعاااض العباااارات وعلاااى ذلاااك فقاااد بلااام المجماااوي الكلاااى )
( عبااارة، البعااد 14( عبااارة، البعااد الثالااث )14( عبااارة، البعااد الثااانى )15المقياااس كمااا يلااى: البعااد األول )

( عبااارة وتاام وضااع ثااالث اسااتجابات أمااام 15) البعااد السااادس (،12( عبااارة، البعااد الخااامس )14الرابااع )
بحياث تأخاذ االساتجابات األوزان  عبارات المقياس هى: )ضرورى، ضرورى إلاى حاد ماا، غيار ضارورى(

( 74( درجاااة والدرجاااة الصاااغرى )222( علاااى الترتياااب ، وبلغااات الدرجاااة العظماااى للمقيااااس )1، 2، 3)
 درجة وانتهت هذه المرحلة بحيث أصبح المقياس فى صورته النهائية.

سااب للمقيااس بح اساتخدم الباحاث لحسااب ثباات المقيااس طريقاة التجزئاة النصافية :ثبات المقياز -ب
معامل االرتباط بين العبارات الفردية والعبارات الزوجياة وبلام معامال الثباات البعااد المقيااس علاى الترتياب 

 (5.07( وبلم معامل الثبات للمقياس ككل )5.07-5.08-5.00-5.00-5.00-5.02)
ت ويقاايس الصاادق الااداخلى للمقياااس وهااو يساااوى الجااذر التربيعااى للمعاماال الثبااا الصدددق الددداتى : -ج

 (5.08حيث بلم الصدق الذاتى للمقياس )
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بعاااد جماااع البياناااات مااان عيناااة البحاااث وتفريغهاااا  تمااات معالجاااة البياناااات  أدوات تحليدددل البياندددات: -8
والتااى تضاامنت المعااامالت اإلحصااائية  SPSSللعلااوم االجتماعيااة  اإلحصااائيةاحصااائيا برنااامج الحاازم 

 جح، النسبة المرجحة، والقوة النسبية.وهى النسب المئوية ومجموي األوزان، المتوسط المر 

 ثامنًا: مجاالت الدراسة:
مديرية التضامن االجتماعى ، ومديرية التنظايم واالدارة ، ومديرياة التربياة والتعلايم  :المجال المكانى -0

بجامعاااة الفياااوم وحااااول الباحاااث ان تتناااوي هاااذه المؤسساااات بحياااث تشااامل  MIS ، واالدارة المتكاملاااة
 االجتماعية المختلفة . مجاالت الرعاية

اساتخدم الباحاث طريقااة المساح االجتمااعى الشااامل للعااملين المختصاين بادخااال  :المجدال البشددر  -8
وحفااظ البيانااات علااى الحاسااب االلااى باابعض مؤسسااات الرعايااة االجتماعيااة وبلاام العاادد المتااا  للباحااث 

الجتمااعى والوحادات االجتماعياة ( مفاردة ماوزعين كماا يلاى مديرياة التضاامن ا56وقت إجراء الدراسة )
( مفاااردة ، واالدارة 0( مفاااردة ، ومديرياااة التربياااة والتعلااايم )0( مفاااردة ، ومديرياااة التنظااايم واالدارة )27) 

 ( مفردة .11بجامعة الفيوم ) MIS المتكاملة
 م 2518م حتى مارس 2517:تم إجراء هذه الدراسة فى الفترة من اكتوبر المجال الزمنى -2

 ل بيانات الدراسة:عرض وتحلي
 :أواًل: عرض وتحليل البيانات األولية 

( يوضح خصائص عينة الدراسة من حيث النوع، والفئة العمرية والمؤهل الدراسى ، وعدد 0جدول رقم )      
  22الخبرة                                                    ن =  تسنوا

 % ك االستجابة المتغيرات

 النوع
 8262 02 ر.ذك ا
 2268 20 أنثى. ب

 %000 22 المجموع

 الفئة العمرية

 - - سنة . 82أقل من  ا
 2062 81 سنة . 22سنة ألقل من  82من  ب
 2261 01 سنة .22سنة ألقل من  22من  ج
 0262 2 سنة فأكثر. 22من  د

 %000 22 المجموع

 0862 2 بكالوريوز خدمة اجتماعية . ا المؤهل الدراسي
 261 2 ليسانز اداب . ب
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 % ك االستجابة المتغيرات
 260 2 دبلوم الخدمة االجتماعية . ج
 260 2 دبلوم متوسط . د
 2262 82 دراسات عليا . ه
 0162 00 تخصص اخر. و

 %000 22 المجموع

 عدد سنوات الخبرة 

 2262 80 سنوات . 2اقل من  ا
 8262 02 سنوات . 00 – 2من  ب
 262 2 سنوات . 02 – 00من  ج
 2062 02 سنة فأكثر .02من  د

 %000 22 المجموع
( إلااى أن عينااة الدراسااة تتااوزي توزيعااًا إحصااائيًا ماان حيااث 1تشااير بيانااات الجاادول السااابق جاادول رقاام )

 النوي والفئة العمرية، والمؤهل الدراسى وعدد سنوات الخبرة فى مجال الحاسب االلىكما يلى : 
( مان إجماالي %26.8( مفاردة بنسابة )15ي عينة الدراساة )من حيث النوي: يبلم عدد الذكور ف -1

( %73.2( مفاردة بنسابة )41( مفردة، بينما بلم عدد اإلناث )56مفردات العينة البالم عددهم )
 من عينة الدراسة.

ساانة ألقاال ماان  25ماان حيااث الفئااة العمريااة: حيااث تشااير بيانااات الدراسااة أن الفئااة العمريااة )ماان  -2
 51.8( مفااردة بنساابة )20ى بااين الفئااات العمريااة حيااث بلاام عااددها )ساانة( هااي الفئااة األعلاا 35
( 10سانة( فاي الترتياب الثااني حياث بلام عاددها )45سنة ألقل من  35( ثم تأتي الفئة )من %

ساانة فااأكثر( 45(، بينمااا جاااءت أقاال الفئااات العمريااة فااي الترتيااب )ماان %33.0مفااردة بنساابة )
ن عيناااة الدراساااة وقاااد يعاااود ذلاااك الاااى حداثاااة ( مااا%14.3( مفاااردة بنسااابة )8حياااث بلااام عاااددها )

 تطبيق االدارة االلكترونية بمؤسسات الرعاية االجتماعية.

مااان حياااث الحالاااة التعليمياااة: تشاااير بياناااات الدراساااة إلاااى ارتفااااي نسااابة الحاصااالين دراساااات علياااا   -3
(،وهااذا سااوف ياانعكس بااليجاااب علااى تطبيااق %44.6( مفااردة بنساابة )25حيااث بلاام عااددهم )

االلكترونياااة بهاااذه المؤسساااات ثااام يلاااي ذلاااك الحاصااالين علاااى تخصاااص اخااار حياااث بلااام االدارة 
(، مثال الحاسابات والمعلوماات والحقاوق واالداب والتجاارة %10.6( مفاردة بنسابة  )11عددهم )

والعلوم وهندسة االتصاالت وتربية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب االلى ويرى الباحاث ان 
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المعوقاااات فاااى المساااتقبل لااادخول تخصصاااات غيااار مرتبطاااة بااااالدارة هاااذا يمكااان ان يمثااال احاااد 
االلكترونيااة وفااى الترتيااب األخياار جاااءت نساابة الحاصاالين عااى دراسااات عليااا حيااث بلاام عااددهم 

 ( من عينة الدراسة.%7.1( مفردة بنسبة )4)

ى سنوات( هي الفئاة األعلا 5عدد سنوات الخبرة: حيث تشير بيانات الدراسة أن الفئة ) اقل من  -4
سددنة 02مددن ( ثاام تااأتي الفئااة )%2262( مفااردة بنساابة )80بااين فئااات الخباارة حيااث بلاام عااددها )

 (%2062( مفردة بنسبة )02( في الترتيب الثاني حيث يبلم عددها )فأكثر

الحاسب االلى  مجال فيتدريبية  دوراتعلى ( يوضح خصائص عينة الدراسة من حيث الحصول 8جدول رقم )
22         

 % ك االستجابة المتغيرات
 دوراتعلى الحصول 

تدريبية في مجال الحاسب 
 االلى 

 2261 22 نعم  ا
 0260 1 ال  ب

 %000 22 المجموع

( إلااى أن عينااة الدراسااة تتااوزي توزيعااًا إحصااائيًا ماان 2تشااير بيانااات الجاادول السااابق جاادول رقاام )
 دوراتعلاى االحاصالين  ددحياث بلام عاتدريبياة فاي مجاال الحاساب االلاى  دوراتعلاى الحصول حيث 

( مان إجماالي مفاردات %83.0( مفردة بنسبة )47من عينة الدراسة ) تدريبية في مجال الحاسب االلى
( 0اإلناااث )تدريبيااة فااي مجااال الحاسااب االلااى  دوراتعلااى العينااة ، بينمااا بلاام عاادد الااذين لاام يحصاالوا 

 ( من عينة الدراسة.%16.1مفردة بنسبة )
واوجهه االستفادة  عدد الدورات التدريبية ائص عينة الدراسة من حيث( يوضح خص2جدول رقم )

 22من الدورات التدريبية     ن = 
 % ك االستجابة المتغيرات

 عدد الدورات التدريبية 

 8262 02 دورات 3أقل من  ا
 8262 02  دورات  5- 3من  ب
 262 2 دورات 7 – 5من  ج
 2268 02 دورات فأكثر 7من  د

 %000 22 موعالمج

وجهه االستفادة من 
 الدورات التدريبية 

 2260 20 ة بإدخال وحفظ البيانات           مرتبط جديدةاكتسبت مهارات  ا
 2862 80 جديدة مرتبطة بصيانة الحاسب األلىاكتسبت مهارات  ب
 2261 20 طة باستخدام االنترنتمرتب جديدةاكتسبت مهارات  ج
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 العدد الحادى عشر

( إلااى أن عينااة الدراسااة تتااوزي توزيعااًا إحصااائيًا ماان 3لسااابق جاادول رقاام )تشااير بيانااات الجاادول ا
 واووجهه االستفادة من الدورات التدريبية على النحو التالي:عدد الدورات التدريبية حيث 
: حيااث تشاااير بياناااات الدراساااة علاااى دورات تدريبياااة فاااى مجااال مجاااال الحاساااب االلاااى الحصااول -1

حيااث يبلاام علااى دورات تدريبيااة فااى مجااال الحاسااب االلااى  الحصااوللعينااة الدراسااة ارتفاااي نساابة 
( وهااذا يعااد مؤشاار ايجااابى فااى مجااال %36.2( مفااردة بنساابة )دورات فننثر ر 7منن  عااددهم )

 االدارة االلكترونية .

مهنارات  ابارتسنمن حيث وجه االستفادة مان الادورات التدريبياة تشاير بياناات الدراساة إلاى أن  -2

( مفااردة بنساابة 45يااأتي فااي الترتيااب األول وعااددهم )يانننات ة بإدخنناو وظ ننب ا بمرتبطنن جدينند 
طنة مرتب جديند مهنارات  اب ارتسن ( من عينة الدراساة، ثام ياأتي فاي الترتياب الثااني85.1%)

(، وفااااي الترتيااااب األخياااار يااااأتى %42.6( مفااااردة بنساااابة )31وعااااددهم ) باسننننتخدان اننترنننننت
( مفااردة 25ث بلاام عااددهم )حياا جدينند  مرتبطننة بةننيانة ا ظاسننب ا  نن مهننارات اب ارتسننب
 ( من عينة الدراسة.%42.6بنسبة )

 فوائددد تطبيددق االدارة االلكترونيددة بمؤسسددات ثانيدداً: عددرض وتحليددل بيانددات الدراسددة المرتبطددة ب
 :الرعاية االجتماعية

 22ن =  فوائد تطبيق االدارة االلكترونية بمؤسسات الرعاية االجتماعية.( يوضح 2جدول رقم ) 
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تعمو اإلدار  ان رترونية عل  تبسيط   1

 4 03.5 58.3 157 1.8 1 16.1 0 82.1 46 .إجراءات ا ظةوو عل  ا خدمات

يسننا ن اسننتخدان ا ظاسننب ا  نن  فنن    2

 1 07.52 54.3 163 5 5 8.0 5 01.1 51 .عملية ظ ب وتسجيو بيانات ا عمالء

تسننننناعد اإلدار  ان رترونينننننة علننننن    3
اسننننتيعاب اربننننر عنننندد ممرنننن  منننن  

 .ا مست يدي 
44 78.6 12 21.4 5 5 156 52 02.0 5 

يننىدا اسننتخدان ا ظاسننب ا  نن  إ نن    4

 7 88.7 40.7 140 3.6 2 37.5 21 62.5 35 .تقليو تث ير ا عالقات ا شخةية
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 العبارة م

مو 
اماً 
 تم
فق
ا

 

% 

 ما
 حد

إلى
ق 
مواف

 

% 

فق
موا
ير 
غ

 

% 

زان
ألو
ج ا
م

جح 
لمر
ن ا
وز
ال

بية 
نس
ة ال
لقو
ا

 

يب
لترت
ا

 

ظاسننب ا  نن  فنن  يسننا ن اسننتخدان ا   5

 6 01.7 51.3 154 3.6 2 17.0 15 78.6 44 .تقليو استخدان ا و ائق ا ورقية

تسا ن اإلدار  ان رترونينة فن  ايناد    6
 8 88.50 40.3 148 1.8 1 32.1 18 66.1 37 ا تواةو بي  ا مىسسات انجتماعية

استخدان ا ظاسب ا  ن  ينوفر ا وقنت   7
 2 05.2 53.3 165 3.6 2 7.1 4 80.3 55 ا تعامو مع ا عمالء دوا جهد عن

ينننننىدا اسنننننتخدان ا ظاسنننننب ا  ننننن    8
ا تخلص م  ا بيروقراطية عند تقندين 

 ا خدمات
35 53.6 10 33.0 7 12.5 135 45 85.4 15 

تسنننناعد اإلدار  ان رترونيننننة علنننن     0
 11 76.2 42.7 128 3.6 2 32.1 18 64.3 36 سرعة تن يذ ا قرارات اندارية

ر  ان رترونيننة فنن  تقليننو تسننا ن اإلدا  15

 0 87.5 40 147 7.1 4 23.2 13 60.6 30 .ا عباء ع  ا عاملي  وا مست يدي 

يسنننا ن ا ظاسنننب ا  ننن  فننن  سنننهو ة   11
تبنننننادو ا بياننننننات بننننني  ا مىسسنننننات 

 انجتماعية
48 85.7 7 12.5 1 1.8 150 53 04.6 3 

طبياااق االدارة االلكترونياااة ( والاااذى يوضاااح أهااام فوائاااد ت4رقااام ) جااادولباساااتقراء بياناااات الساااابق 
بمؤسسااات الرعايااة االجتماعيااة حيااث يتضااح أن اسااتجابات عينااة الدراسااة تتااوزي توزيعااًا إحصااائيًا وفقااًا 

 لمجموي األوزان والقوة النسبية، وقد جاء ترتيب عبارات هذا المحور كما يلى: 
ليننة ظ نننب يسننا ن اسننتخدان ا ظاسنننب ا  نن  فنن  عم ( والتااى مفادهااا "2جاااءت العبااارة رقاام ) -1

( وقااااوة نساااابية 54.3" فااااى الترتيااااب األول وذلااااك بااااوزن ماااارجح ) وتسننننجيو بيانننننات ا عمننننالء
(07.52%.) 

 داسننتخدان ا ظاسننب ا  نن  يننوفر ا وقننت وا جهنند عننن ( والتااى مفادهااا "7جاااءت العبااارة رقاام ) -2

 (.%05.2( وقوة نسبية )53.3" فى الترتيب الثانى وذلك بوزن مرجح ) ا تعامو مع ا عمالء

يسا ن ا ظاسب ا    ف  سهو ة تبادو ا بياننات بني   ( والتى مفادهاا "11العبارة رقم ) جاءت -3

 (%3( وقوة نسبية )53وذلك بوزن مرجح ) ا مىسسات انجتماعية
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المتطلبدددات االداريدددة لتطبيدددق اإلدارة االلكترونيدددة ثالثدددا: عدددرض وتحليدددل بياندددات الدراسدددة المرتبطدددة 
 :بمؤسسات الرعاية االجتماعية 

المتطلبات االدارية لتطبيق اإلدارة االلكترونية بمؤسسات الرعاية  ( يوضح محور2دول رقم )ج
 22ن =                                                                       .االجتماعية
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نشننننننر ا ننننننوع  بث ميننننننة تطبيننننننق اإلدار   1
 4 04.6 53 150 5 5 16.1 0 83.3 47 اإل رترونية با مىسسات انجتماعية.

تعنننديو ا قنننواني  وا تشنننريعات ا  نننرورية  2
 0 87.5 40 147 5.4 3 26.8 15 67.0 38  تطبيق اإلدار  اإل رترونية

دار  تبن  خطة اسنتراتيجية  النتقناو إ ن  اإل 3
 5 01.7 51.3 154 3.5 2 17.0 15 78.6 44 اإل رترونية.

إقننننات وتثييننند اإلدار  ا علينننا بث مينننة تطبينننق  4
 5 01.7 51.3 154 3.5 2 17.0 15 78.6 44 اإلدار  اإل رترونية.

توفير برامج تدريبية متخةةنة فن  مجناو  5
 4 04.6 53 150 1.8 1 12.7 7 85.7 48 تطبيق اإلدار  ان رترونية.

تننندريب ا عننناملي  علننن  مهنننارات اسنننتخدان  6
 3 05.2 53.3 165 1.8 1 15.7 6 87.5 40 ا ظاسب اآل  

تننوفير ا ظننافا ا مننادع وا معنننوع نسننتخدان  7
 5 01.7 51.3 154 1.8 1 12.4 12 65.7 43 ا ظاسب اآل  

تننننوفير مياانيننننة مظنننندد   تطننننوير ا عمننننو  8
 6 05.4 55 152 1.8 1 25 14 73.2 41 اإلدارع با مىسسات انجتماعية

تننوفير نبننان لمنن   ظمايننة بيانننات ا عمننالء   0
 2 06.4 54 162 5 5 15.7 6 80.3 55 با مىسسات انجتماعية

تنننوفير قواعننند بياننننات رافينننة وظدي نننة عننن   15
 1 07.52 54.3 163 5 5 8.0 5 01.1 51 ا عمالء با مىسسات انجتماعية.

ومنات بني  وجود شنبرة اتةناو  تبنادو ا معل 11
 5 01.7 51.3 154 5.4 3 14.3 8 85.3 45 ا مىسسات انجتماعية.

تشننننننننريو إدار  تتننننننننو   متابعنننننننننة اإلدار   12
 8 88.50 40.3 148 5.4 3 25 14 60.6 30 اإل رترونية با مىسسات انجتماعية

تعديو ا هيرنو اإلدارع ا ظنا   ظتن  يتوافنق  13
 15 86.3 48.3 145 5.4 3 35.4 17 64.3 36 مع نبان اإلدار  اإل رترونية

عننننننرت خننننننندمات و نشنننننننطة ا وظننننننندات  14
 7 80.0 55.3 151 3.5 2 23.2 13 73.2 41 انجتماعية عبر مواقع اإلنترنت

( والااذى يوضااح أهاام المتطلبااات االداريااة لتطبيااق 5رقاام ) جاادولباسااتقراء بيانااات الجاادول السااابق 
حياااث يتضاااح أن اساااتجابات عيناااة الدراساااة تتاااوزي  لاااردارة االلكترونياااة بمؤسساااات الرعاياااة االجتماعياااة

 توزيعًا إحصائيًا وفقًا لمجموي األوزان والقوة النسبية، وقد جاء ترتيب عبارات هذا المحور كما يلى: 
تننوفير قواعنند بيانننات رافيننة وظدي ننة عنن  ا عمننالء  "( والتااى مفادهااا 15جاااءت العبااارة رقاام ) -1

( وقاااااوة نسااااابية 54.3وذلاااااك باااااوزن مااااارجح ) " فاااااى الترتياااااب األولبا مىسسنننننات انجتماعينننننة.
(07.52%.) 
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تنوفير نبنان لمن   ظماينة بياننات ا عمنالء با مىسسنات  ( والتاى مفادهاا "0جاءت العبارة رقم ) -2

 (.%06.4( وقوة نسبية )54" فى الترتيب الثانى وذلك بوزن مرجح ) انجتماعية

 رات استخدان ا ظاسنب اآل ن تدريب ا عاملي  عل  مها ( والتى مفادهاا "6جاءت العبارة رقم ) -3

 (.%05.2( وقوة نسبية )53.3" فى الترتيب الثالث وذلك بوزن مرجح )

بالمتطلبدددات التقنيدددة لتطبيدددق اإلدارة االلكترونيدددة رابعددداً: عدددرض وتحليدددل بياندددات الدراسدددة المرتبطدددة 
 :بمؤسسات الرعاية االجتماعية

  االلكترونية بمؤسسات الرعاية االجتماعيةالمتطلبات التقنية لتطبيق اإلدارة ( يوضح 2جدول رقم ) 
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ا تظوو م  استخدان ا و ائق ا ورقينة إ ن   1
 6 02.0 52 156 5 5 21.4 12 78.6 44 استخدان ا و ائق اإل رترونية

ة اإلنترنت بجمينع ا مىسسنات توفير خدم 2
 5 03.4 25.3 157 5 5 10.6 11 85.3 45 انجتماعية

توفير برامج  ظماية ا بيانات وا معلومات  3
 2 05.8 53.7 161 5 5 12.5 7 87.5 40 با مىسسات انجتماعية

تنننوفير  جهنننا  رمبينننوتر رافينننة وظدي نننة   4
 6 02.8 52 156 3.6 2 15.7 6 85.5 48  لعاملي  با مىسسات انجتماعية

توفير موارد ما ية  شراء  جها  ا ظاسب  5
 3 05.2 53.3 165 1.8 1 15.7 6 87.5 40 اآل  ..

بننناء شننبرة اتةنناو داخليننة بنني  ا عنناملي   6
 8 01.57 51 153 5.4 3 16.1 0 78.6 44 با مىسسات انجتماعية.

وجود خطة  ألامات عنند ظندوع عطنو  7
 4 04.54 52.7 158 1.8 1 14.3 8 83.0 47 بشبرة اإلنترنت

انظت نناب بنسننت اظتياطيننة عنن  ا بيانننات  8
 4 04.54 52.7 158 1.8 1 14.3 8 83.0 47 ا خاةة با عمالء

اسنننتخدان بنننرامج تشننن يو ظدي نننة تظقنننق   0
 2 05.8 53.7 161 5 5 12.5 7 87.5 40 ر اء  ا عمو با مىسسات انجتماعية.

ا  تننننننوفير ا ةننننننيانة ا دوريننننننة  ألجهنننننن 15
 1 06.4 54 162 1.8 1 7.1 4 01.1 51 ا مستخدمة ف  اإلدار  اإل رترونية

توفير  د ة إرشادية تو ن  ري ينة تطبينق  11
 0 05.5 55.7 152 1.8 1 25 14 73.2 41 اإلدار  اإل رترونية.

تنننوفير ا بنينننة ا تظتينننة ا الامنننة  تطبينننق  12
 7 01.7 51.3 154 5 5 12.4 12 78.6 44 اإلدار  اإل رترونية

توفير قواعد بيانات متراملة عن  ا عمنالء  13
 8 01.57 51 153 3.6 2 10.6 11 65.7 43 با مىسسات انجتماعية

تننوفير ا نندعن ا  ننن   ألجهننا  اإل رترونيننة  14
 7 01.7 51.3 154 1.8 1 21.4 12 65.7 43 با مىسسات انجتماعية.

ذى يوضااح أهاام المتطلبااات التقنيااة لتطبيااق لااردارة ( والاا6رقاام ) جاادولباسااتقراء بيانااات الجاادول السااابق 
االلكترونياااة بمؤسساااات الرعاياااة االجتماعياااة حياااث يتضاااح أن اساااتجابات عيناااة الدراساااة تتاااوزي توزيعاااًا 

 إحصائيًا وفقًا لمجموي األوزان والقوة النسبية، وقد جاء ترتيب عبارات هذا المحور كما يلى: 
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تننوفير ا ةننيانة ا دوريننة  ألجهننا  ا مسننتخدمة فنن   "( والتااى مفادهااا 15جاااءت العبااارة رقاام ) -1

   (.%06.4( وقوة نسبية )54" فى الترتيب األول وذلك بوزن مرجح )اإلدار  اإل رترونية.

توفير بنرامج  ظماينة ا بياننات وا معلومنات  ( والتى مفادهما "0( ، )3جاءت العبارتان ارقام ) -2

ة تظقنق ر ناء  ا عمنو با مىسسنات با مىسسات انجتماعية، استخدان بنرامج تشن يو ظدي ن

 (%05.8( وقوة نسبية) 53.7" فى الترتيب الثانى وذلك بوزن مرجح )انجتماعية 

" فاى  توفير موارد ما ية  شراء  جها  ا ظاسب اآل  .. ( والتى مفادهاا "5جاءت العبارة رقم ) -2
 (  %05.2( وقوة نسبية )53.3الترتيب الثالث وذلك بوزن مرجح )

المتطلبددات البشددرية لتطبيددق اإلدارة االلكترونيددة وتحليددل بيانددات الدراسددة المرتبطددة خامسدداً: عددرض 
 بمؤسسات الرعاية االجتماعية

أهم المتطلبات البشرية لتطبيق لإلدارة االلكترونية بمؤسسات الرعاية ( يوضح 2جدول رقم )
   .االجتماعية
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تننوفير دورات تدريبيننة  لعنناملي  علنن   1
 3 04.6 53 150 1.8 1 12.5 7 85.7 48 مهارات ا ظاسب اآل  .

إقنننات ا عنناملي  بث ميننة تطبيننق اإلدار   2
 4 04.55 52.7 158 5 5 17.0 15 82.1 46 اإل رترونية.

تنننننوفير ا متخةةننننني  فننننن  تشننننن يو  3
 2 05.2 53.3 165 3.6 2 7.1 4 80.3 55 وةيانة ا ظاسب اآل  .

تنندريب ا عنناملي  علنن  مهننارات ا ل ننة  4
 11 83.3 46.7 145 5.4 3 30.3 22 55.4 31 اإلنجلياية.

ايننناد  ا  قنننة  ننندا ا عننناملي  باسنننتخدان  5
 6 02.3 51.7 155 1.8 1 10.6 11 78.6 44 رترونية.اإلدار  اإل 

تن ينننذ بنننرامج توعوينننة بث مينننة وفوائننند  6
 0 05.5 55.7 152 1.8 1 25 14 73.2 41 استخدان اإلدار  اإل رترونية.

تنننوفير دورات تدريبينننة عننن  اسنننتخدان  7
 1 05.8 53.7 161 3.6 2 5.4 3 01.1 51 ا ترنو وجيا ا ظدي ة.

وظننندات انجتماعينننة إقننننات منننديرع ا  8
 5 02.0 52 156 1.8 1 17.0 15 85.3 45 ب وائد اإلدار  اإل رترونية.

اينننناد   قننننة ا عنننناملي  بقنننندرتهن علنننن    0
 4 04.55 52.7 158 1.8 1 14.3 8 83.0 47 استخدان تطبيقات اإلدار  اإل رترونية

تنمينننننة معنننننارل وخبنننننرات ا عننننناملي   15
 3 04.6 53 150 1.8 1 12.5 7 85.7 48 بتقنيات اإلدار  اإل رترونية..

اياد  وع  ا عاملي  با م  ا معلومات   11
 8 01.1 51 153 3.6 2 10.6 11 65.7 43 عند تطبيق اإلدار  اإل رترونية.

اياد   قنة ا عمنالء فن  رافنة ا تعنامالت  12
 15 80.3 55 155 5 5 26.8 15 71.4 45 اإل رترونية

و منننن  اينننناد  تقبننننو ا عنننناملي  بننننا تظو 13
اإلدار  ا تقليديننننننننننننننة إ نننننننننننننن  اإلدار  

43 65.7 12 21.4 1 1.8 154 51.3 01.7 7 
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 العدد الحادى عشر
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 اإل رترونية
إ ننن   وتهيئنننة ا عمنننالء  مواربنننة اننتقنننا 14

 7 01.7 51.3 154 1.8 1 21.4 12 65.7 43 اإلدار  اإل رترونية.

رتبطاة تطبياق ( والاذى يوضاح أهام المتطلباات البشارية الم7رقام ) جادولباساتقراء بياناات الساابق 
اإلدارة االلكترونياااة بمؤسساااات الرعاياااة االجتماعياااة حياااث يتضاااح أن اساااتجابات عيناااة الدراساااة تتاااوزي 

 توزيعًا إحصائيًا وفقًا لمجموي األوزان والقوة النسبية، وقد جاء ترتيب عبارات هذا المحور كما يلى
" تخدان ا ترنو وجينا ا ظدي نةتوفير دورات تدريبية ع  اسن "( والتى مفادهاا 7جاءت العبارة رقم )-1

 (.  %05.8( وقوة نسبية )53.7فى الترتيب األول وذلك بوزن مرجح )

"  توفير ا متخةةي  ف  تش يو وةيانة ا ظاسنب اآل ن . ( والتى مفادها "3جاءت العبارة رقم )-2
 ( %05.2( وقوة نسبية )53.3فى الترتيب الثالث وذلك بوزن مرجح )

تننوفير دورات تدريبيننة  لعنناملي  علنن  مهننارات ا ظاسننب  والتااى مفادهااا "( 1جاااءت العبااارة رقاام )-3

 (%04.6( وقوة نسبية )53" فى الترتيب الثالث وذلك بوزن مرجح ) اآل  .
بالمتطلبددات التقنيددة لتطبيددق اإلدارة االلكترونيددة اً: عددرض وتحليددل بيانددات الدراسددة المرتبطددة سادسدد 

 :بمؤسسات الرعاية االجتماعية
 .  بتطبيق اإلدارة االلكترونية بمؤسسات الرعاية االجتماعية( يوضح المتطلبات المالية المرتبطة 2ل رقم )جدو
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تنننننوفير ا منننننوارد ا ما ينننننة   شنننننراء  1
ر  ا جهننا  وا معنندات ا الامننة  نن دا

 اإل رترونية.
40 87.5 6 15.7 1 1.8 165 53.3 05.2 1 

تنننننوفير ا منننننوارد ا ما ينننننة  تننننندريب  2
 3 03.5 52.3 157 1.8 1 16.1 0 82.1 46 ا عاملي  با مىسسات انجتماعية

تنننننوفير ا منننننوارد ا ما ينننننة  ةنننننيانة  3
 2 04.6 53 150 5.4 3 5.4 3 80.3 55 ا جها  با مىسسات انجتماعية

ا مننننوارد ا ما يننننة نسننننتخدان  تننننوفير  4
شننننننننبرة اإلنترنننننننننت با مىسسننننننننات 

 انجتماعية
44 78.6 11 10.6 1 1.8 155 51.6 02.3 5 

. إنشنناء معامننو تنندريب علنن  وسننائو  5
ا ترنو وجينننننا ا ظدي نننننة با مىسسنننننات 

 انجتماعية
42 75 11 10.6 3 5.4 151 55.3 80.0 7 

تنوفير ا مننوارد ا ما ينة  شننراء بننرامج  6
 4 02.0 52 156 1.8 1 17.0 15 85.3 45    .ا ظاسب اآل

 3 03.5 52.3 157 1.8 1 16.1 0 82.1 46توفير ا ظوافا ا مادية  لمتميناي  من   7



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

33 

 

 العدد الحادى عشر
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ا عننننننننناملي  فننننننننن  مجننننننننناو اإلدار  
 اإل رترونية.

تنننننوفير ا ننننندعن ا منننننا    السنننننتعانة  8
بنننننننننا خبراء فننننننننن  مجننننننننناو اإلدار  

 اإل رترونية.
42 75 13 23.2 1 1.8 153 51 01.1 6 

تننننننوفير ا نننننندعن ا مننننننا    لبظننننننوع   0
وا دراسننننات فنننن  مجنننناو تطبيقننننات 

  ترنو وجيا ا معلومات
42 75 11 10.6 3 5.4 155 51.7 02.3 5 

. تننوفير ا نندعن ا مننا    شننراء  نبمننة  15
 3 03.5 52.3 157 3.6 2 12.5 7 83.0 47 ظماية ا بيانات وا معلومات.

توفير ا منوارد ا ما ينة  لتندريب علن   11
 4 02.0 52 156 1.8 1 17.0 15 85.3 45 دار  اإل رترونيةاإل

تننننننوفير ا مننننننوارد ا ماديننننننة  تبننننننادو  12
 4 02.0 52 156 1.8 1 17.0 15 85.3 45 ا خبرات بي  ا مىسسات انجتماعية

( والاااذى يوضاااح أهااام المتطلباااات المالياااة لتطبياااق اإلدارة 8رقااام ) جااادولباساااتقراء بياناااات الساااابق 
ساااات الرعاياااة االجتماعياااة حياااث يتضاااح أن اساااتجابات عيناااة الدراساااة تتاااوزي توزيعاااًا االلكترونياااة بمؤس

 إحصائيًا وفقًا لمجموي األوزان والقوة النسبية، وقد جاء ترتيب عبارات هذا المحور كما يلى
توفير ا موارد ا ما ية   شراء ا جها  وا معدات ا الامة  "( والتى مفادها 1جاءت العبارة رقم )-1

 (. %05.2( وقوة نسبية )53.3" فى الترتيب األول وذلك بوزن مرجح ) اإل رترونية   دار 

توفير ا موارد ا ما ية  ةيانة ا جها  با مىسسات  ( والتى مفادها "3جاءت العبارة رقم )-2

 ( %04.6( وقوة نسبية )53" فى الترتيب الثالث وذلك بوزن مرجح ) انجتماعية.
توفير ا موارد ا ما ية دورات تدريبية  لعاملي  عل   التى مفادها "( و 2جاءت العبارة رقم )-3

  (%03.5( وقوة نسبية )52.3" فى الترتيب الثالث وذلك بوزن مرجح ) مهارات ا ظاسب اآل  .
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 العدد الحادى عشر

بتطبيددق اإلدارة االلكترونيددة بمؤسسددات اً: عددرض وتحليددل بيانددات الدراسددة المرتبطددة بمعوقددات سددابع
 :ةالرعاية االجتماعي
 .  بتطبيق اإلدارة االلكترونية بمؤسسات الرعاية االجتماعية ( يوضح محور المعوقات المرتبطة1جدول رقم )
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عنندن قنندر  ا عمننالء علنن  اسننتخدان ا ظاسننب  1

 4 88.1 40.3 148 5.4 3 25 14 60.6 30 .عل  ا خدمات ا     لظةوو
عننندن اقتننننات اإلدار  ا علينننا بث مينننة تطبينننق  2

 7 85.4 45 135 14.3 8 35.4 17 55.4 31 .اإلدار  اإل رترونية
عننننندن وجنننننود دورات تدريبينننننة  لعننننناملي   3

 6 85.1 47.7 143 7.1 4 35.4 17 62.5 35 .با مىسسات انجتماعية
ريعات ا الامننة  تطبيننق اإلدار  نقننص ا تشنن 4

 5 86.0 48.7 146 7.1 4 25 14 67.5 38 .اإل رترونية
عدن وجود قواعد بيانات رافية وظدي نة عن   5

 4 88.1 40.3 148 7.1 4 21.4 12 71.4 45 .ا عمالء
عدن وجود نبنان  ظماينة بياننات ومعلومنات  6

 2 01.1 51 153 5.4 3 16.1 0 78.6 44 ا عمالء
وجنننننود مياانينننننة  تنننننوفير ا جهنننننا  عننننندن  7

 1 01.6 51.3 154 3.6 2 17.0 15 78.6 44 ا  رورية  تطبيق اإلدار  اإل رترونية
عنننندن تننننوفير انتةنننناو اإل رتروننننن  بنننني   8

 2 01.1 51 153 1.8 1 23.2 13 75 42 ا وظدات انجتماعية
عنندن وجننود خدمننة اإلنترنننت با مىسسننات   0

 3 80.0 55.3 151 15.7 6 8.0 5 85.3 45 انجتماعية
عدن اقتنات ا عمالء بث مية اسنتخدان اإلدار    15

 6 85.1 47.7 143 15.7 6 32.2 13 66.1 37 اإل رترونية

( والاذى يوضاح أهام المعوقاات لتطبياق اإلدارة االلكترونياة 0رقام ) جدولباستقراء بيانات السابق 
نااة الدراسااة تتااوزي توزيعااًا إحصااائيًا وفقااًا بمؤسسااات الرعايااة االجتماعيااة حيااث يتضااح أن اسااتجابات عي

 :لمجموي األوزان والقوة النسبية، وقد جاء ترتيب عبارات هذا المحور كما يلى
عدن وجود مياانية  توفير ا جها  ا  رورية  تطبيق  "( والتى مفادهاا 7جاءت العبارة رقم )-1

 (.  %01.6( وقوة نسبية )51.3" فى الترتيب األول وذلك بوزن مرجح )اإلدار  اإل رترونية 

عنننندن تنننوفير انتةنننناو اإل رترونننن  بنننني  ا وظنننندات  ( والتااااى مفادهاااا "8جااااءت العباااارة رقااام )-2 

 ( %01.1( وقوة نسبية )51" فى الترتيب الثانى وذلك بوزن مرجح )انجتماعية 
تيااب " فااى التر  عنندن وجننود خدمننة اإلنترنننت با مىسسننات. ( والتااى مفادهااا "1جاااءت العبااارة رقاام )-3

 (  %80.0( وقوة نسبية )55.3الثالث وذلك بوزن مرجح )
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 العدد الحادى عشر

  :النتائج العامة للدراسة-
 أهم فوائااااد تطبيااااق االدارة االلكترونيااااة بمؤسسااااات أوال": النتااااائج المرتبطااااة بالتساااااؤل االول والماااارتبط باااا

دراساة( حيث أثبتت نتاائج الدراساة تعادد هاذه المتطلباات )مان وجهاة نظار عيناة ال الرعاية االجتماعية
كماا  ،استخدان ا ظاسنب ا  ن  يسنا ن فن  عملينة ظ نب وتسنجيو بياننات ا عمنالء والتى تشامل ان

يسننا ن فنن  سننهو ة تبننادو ا بيانننات بنني  كمااا  ا تعامننو مننع ا عمننالء ديننوفر ا وقننت وا جهنند عننن

 . ا مىسسات انجتماعية
 لتطبيااق االدارة االلكترونيااة داريااة ثانيااا": النتااائج المرتبطااة بالتساااؤل الثااانى الماارتبط بااأهم المتطلبااات اال

حيااث أثبتاات نتااائج الدراسااة تعاادد هااذه المتطلبااات )ماان وجهااة نظاار  بمؤسسااات الرعايااة االجتماعيااة
تننوفير قواعنند بيانننات رافيننة وظدي ننة عنن  ا عمننالء با مىسسننات  والتىىت تتنىى  عينااة الدراسااة( 

وتندريب ا عناملي  علن   تنوفير نبنان لمن   ظماينة بياننات ا عمنالء با مىسسنات ،و  انجتماعية

 . مهارات استخدان ا ظاسب اآل  

  لتطبياااق االدارة االلكترونياااة ثالثاااا": النتاااائج المرتبطاااة بالتسااااؤل الثالاااث المااارتبط باااأهم المتطلباااات التقنياااة
حيااث أثبتاات نتااائج الدراسااة تعاادد هااذه المتطلبااات )ماان وجهااة نظاار  بمؤسسااات الرعايااة االجتماعيااة

وتنوفير  ،توفير ا ةيانة ا دورينة  ألجهنا  ا مسنتخدمة فن  اإلدار     والتت تتنعينة الدراسة( 

برامج  ظماية ا بيانات وا معلومنات با مىسسنات انجتماعينة، واسنتخدان بنرامج تشن يو ظدي نة 

توفير موارد ما ية  شراء  جها  ا ظاسنب اآل ن  ، وتظقق ر اء  ا عمو با مىسسات انجتماعية 

.  

 بالتساااؤل الرابااع الماارتبط بااأهم المتطلبااات البشاارية لتطبيااق االدارة االلكترونيااة  المرتبطااة رابعااا": النتااائج
بمؤسسااات الرعايااة االجتماعيااة حيااث أثبتاات نتااائج الدراسااة تعاادد هااذه المتطلبااات )ماان وجهااة نظاار 

تنوفير ، وتوفير دورات تدريبينة عن  اسنتخدان ا ترنو وجينا ا ظدي نة والتت تتن  عينة الدراساة( 

تننوفير دورات تدريبيننة  لعنناملي  علنن  ، و تشنن يو وةننيانة ا ظاسننب اآل نن ا متخةةنني  فنن  

  مهارات ا ظاسب اآل   .
 المرتبطاة بالتساااؤل الراباع المارتبط باأهم المتطلبااات البشارية لتطبياق االدارة االلكترونيااة  خامساا": النتاائج

ن وجهااة نظاار بمؤسسااات الرعايااة االجتماعيااة حيااث أثبتاات نتااائج الدراسااة تعاادد هااذه المتطلبااات )ماا
توفير ا موارد ا ما ية   شنراء ا جهنا  وا معندات ا الامنة  ن دار   والتت تتن  عينة الدراسة( 

توفير ا موارد ، وتوفير ا موارد ا ما ية  ةيانة ا جها  با مىسسات انجتماعية، و اإل رترونية

  ا ما ية  تدريب ا عاملي  عل  مهارات ا ظاسب اآل   .
 لمرتبطاة بالتسااؤل الراباع المارتبط باأهم معوقاات تطبياق االدارة االلكترونياة بمؤسسااات ": النتاائج اسادساا

الرعاية االجتماعية حيث أثبتت نتاائج الدراساة تعادد هاذه المتطلباات )مان وجهاة نظار عيناة الدراساة( 
وعدن ، عدن وجود مياانية  توفيرا جها  ا  رورية  تطبيق اإلدار  اإل رترونية والتت تتن  
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وعننندن وجنننود خدمنننة اإلنترننننت  ،ر انتةننناو اإل رترونننن  بننني  ا وظننندات انجتماعينننة تنننوفي

 .با مىسسات انجتماعية

 التوصيات العامة للدراسة: -
وفقاا للنتااائج العامااة للدراسااة توصااى الدراسااة الراهناة باهميااة نشاار الااوعي بأهميااة تطبيااق اإلدارة     

 اإلنترناااات بجميااااع المؤسسااااات االجتماعيااااة تااااوفير خدمااااة، و اإللكترونيااااة بالمؤسسااااات االجتماعيااااة
إقناااي وتأييااد اإلدارة العليااا بأهميااة تطبيااق اإلدارة اإللكترونيااة ،وتبنااى خطااة إسااتراتيجية لالنتقااال ،و

إلااى اإلدارة اإللكترونيااة،وتوفير قواعااد بيانااات كافيااة وحديثااة عاان العمااالء بالمؤسسااات االجتماعيااة 
تشاكيل إدارة تتاولى متابعاة ، ون المؤسساات االجتماعياة،ووجود شبكة اتصال لتبادل المعلوماات باي

اإلدارة اإللكترونية بالمؤسسات االجتماعية، وتعديل الهيكل اإلدارى الحاالى حتاى يتوافاق ماع نظاام 
 اإلدارة اإللكترونية، ونشر الوعي اإللكتروني بين المواطنين عن اإلدارة اإللكترونية.
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