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 ملخـص الدراسـة

دراسة تطبيقية على الكليات التقنية من وجهة        ( اإلدارة اإللكترونية كمدخل للتطوير اإلداري     :عنوان الدراسة 
 ) .نظر أعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية

 :ف الدراسةاهدأ
ـ          التعرف على   _ ١  سعودية مـن   واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات التقنية بالمملكة العربية ال

 .وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية
 اإللكترونية في تحسين مستوى إدارة الكليات التقنية مـن          اإلدارة إسهام تطبيق    التعرف على مدى  _ ٢ 

 .جهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية في الكليات التقنية 
ترونية و مدى إسهام تطبيقها في تحسين مستوى        الفروق بين واقع تطبيق اإلدارة اإللك     الكشف عن   _  ٣

 . وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية بالكليات التقنيةنم, إدارة الكليات التقنية
الفروق بين وجهات نظر أعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية في الكليات التقنيـة نحـو              الكشف عن   _ ٤

 . بمتغيرات الدراسةوفقاً, نية اإللكترواإلدارةواقع تطبيق 
الفروق بين وجهات نظر أعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية في الكليات التقنية نحـو             الكشف عن   _ ٥ 

 .وفقاً لمتغيرات الدراسة اإللكترونية في تحسين مستوى إدارة الكليات التقنية اإلدارةمدى إسهام تطبيق 

  . التحليليالمنهج الوصفي المسحي: منهج الدراسة

 . بالكليات التقنيةة عينة عشوائية طبقية من أعضاء الهيئة التعليمية التدريبي:ة الدراسةعين
 اإلستبانة حيث صممها الباحث وتتكون من محورين أحدهما يقيس واقع اإلدارة اإللكترونية             :أداة الدراسة   

 .حسين مستوى إدارة الكليات  تيبالكليات التقنية واألخر يقيس مدى إسهام تطبيق اإلدارة اإللكترونية ف
, االنحراف المعيـاري  , المتوسط الحسابي , النسب المئوية ,  استخدم الباحث التكرارات   :األسلوب اإلحصائي 

 . لمعرفة اتجاه الفروقتحليل التباين الثنائي متبوعاً باختبار توكي,  ) T( اختبار 
  :أهم النتائج

 ق اإلدارة اإللكترونية بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي قدره يرى أفراد العينة أن الكليات التقنية تطب_ ١
 )٢,٧٣.( 

يرى أفراد العينة أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يسهم في تحسين مستوى إدارة الكليات التقنية بدرجة عالية                _ ٢
 ) .٤,٣٤(وبمتوسط حسابي 

, تحسين مـستوى إدارة الكليـات     توجد فروق ذات داللة إحصائية بين واقع التطبيق و درجة اإلسهام في             _ ٣
 لصالح درجة اإلسهام 

 .تعزى لمتغير الكلية , اإللكترونيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عن واقع اإلدارة _ ٤

 عن إسهام اإلدارة اإللكترونيـة فـي تحـسين           بين متغيرات الدراسة   توجد فروق ذات داللة إحصائية    ال  _ ٥
 .المستوى اإلداري

 :أهم التوصيات 
 .رورة اقتناع المسئولين بأهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية ض_ ١
 .نشر الوعي بأهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية _٢
 .االستعانة بالهيئات اإلسنشارية لتطوير مستوى الخدمات اإللكترونية _٣
 



SUMMARY of the STUDY 
Main Heading of the Study:  

E-Management as Access to Developing Management: Appliance Study in the 
Colleges of Technology from the Viewpoint of Academic and Training Staff. 
Objectives of the Study: 

١. to examine the present application of e-management in the colleges of 
technology from the viewpoint of academic and training staff. 

٢. to explore to what extent that the e-management participate in improving the 
administration of the colleges of technology, from the viewpoint of academic 
and training staff. 

٣. to examine the difference between the present application of e-management 
and its foreseeing application in improving the administration of the colleges 
of technology, from the viewpoint of academic and training staff. 

٤. to examine the difference between the view points of academic and training 
staff in the colleges of technology regarding the present application of e-
management according to the following elements: experience, academic 
qualification, job, and the college they work for. 

٥. to explore the difference between the viewpoints of academic and training 
staff in the colleges of technology regarding the foreseeing application of e-
management in improving the administration of the colleges of technology 
according to the following elements: experience, academic qualification, job, 
and the college they work for. 

Research Methodology: a descriptive study. 
Sample Size: a random sample of ٣٨٧ was chosen from the academic and training 
staff in the colleges of technology. 
Primary Data Collection Method: a questionnaire which consists of two parts: the first 
one is to evaluate the present application of e-management in the colleges of 
technology; and, the other is to examine to what extent that the expected application 
of e-management will participate in improving the administration of the colleges of 
technology. 
Statistical Methods: the researcher used the following methods: frequencies, 
percentages, mathematical average, standard deviation, T-test, ANOVA with Tukey 
test 
Important Findings: 

١. the respondents think that the present application of e-management in the 
colleges of technology is average (mathematical average is ٢٫٧٣). 

٢. the respondents think that the application of e-management will participate in 
improving the administration of the colleges of technology (mathematical 
average is ٤٫٣٤). 

٣. there are some statistical differences regarding the present application of e-
management and its foreseeing application in participation to improve the 
administration of the colleges of technology. These difference supported the 
participation.  

٤. there are some statistical differences regarding the present application of e-
management, and this according to the element of the college. 

٥. there are no statistical differences between the study elements regarding the 
participation of e-management in improving the standard of administration.  

Recommendations 



١. The administrators of the General Organization for Technical Education and 
Vocational Training and also the administrators in the colleges of technology 
should be convinced with the importance of implementing e-management 
with efficiency. 

٢. The advisory and specialized organizations should be participate in 
improving the level of e-management in colleges of technology. 

٣. The colleges that fully implemented e-management should be given financial 
and moral incentives. 

٤. Administration should be re-organized in a way to suit e-management application needs. 
٥. setting a system for incentives for those academic and training staff who implementing e-

management. 
٦.  Developing computer centers in the colleges and specialized departments for information 

technology and e-management and provide them with necessary human and financial 
resources to assist them to co-op with information  evolution  and meet the requirements  of 
the users.       

 
 


