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س(تخدام م(نھج ا:دارة ا:لكتروني(ة ي(ؤدى إل(ى إيج(اد حل(ول فعال(ة لمعوق(ات اتتمثل مش(كلة البح(ث ف(ى م(ا إذا ك(ان  :الملخص
النظام ا:دارى التقليدى فى جامعتى قناة السويس والزقازيق محل الدراسة وزيادة فعالية ا�داء التنظيمى، وكذلك م(ا إذا ك(ان 

ًكترونية قادرا على تطوير أداء العاملين بشكل فعال وتحسين جودة الخدمات ا:دارية وزي(ادة ق(درة المنظم(ة منھج ا:دارة ا:ل
وھدفت الدراسة إلى الوقوف على م(دى ت(وافر عناص(ر نم(وذج م(نھج ا:دارة ا:لكتروني(ة،  ،على مواجھة ا�زمات التنظيمية

وك(ذلك إختب(ار  ،زق(ازيقارة ا:لكتروني(ة بج(امعتى قن(اة الس(ويس و الوكذلك القيود والمعوقات التى تحد من فاعلي(ة م(نھج ا:د
 وق(د أوص(ت،  بجامعتى قـناة السويس والزقازيقالعPقة بين تطبيق منھج ا:دارة ا:لكترونية وإدارة ا�زمات التنظيمية وذلك

لكتروني(ة عل(ى مس(توى الجامع(ة، تأسيس بنية تحتية حديثة لش(بكة ا:تص(اRت والمعلوم(ات لتطبي(ق م(نھج ا:دارة ا:بالدراسة 
 .توفير ا:عتمادات المالية الPزمة للتطبيق الفعال لمنھج ا:دارة ا:لكترونية، وصيانة أجھزتھا وشبكاتھاو

 .ا:دارة ا:لكترونية، إدارة ا�زمات التنظيمية :الكلمات ا�سترشادية

 المقدمة والمشكلة البحثية

 فى خطط التنميةيُعد ا:صPح ا:دارى أولوية خاصة 
، ومما يعزز ھذا التوجه ا:دارية فى معظم الدول العربية

ھو قناعة الحكومات العربية بضرورة إستغPل وتوظيف 
تكنولوجيا المعلومات ونظم اRتصاRت لتعزيز فعالية 

ستجابتھا اوكفاءة تقديم الخدمات الحكومية لضمان سرعة 
الطعامنة، ( ل_حتياجات والمتطلبات المحلية وا�جنبية

2004(. 

وتعانى ا:دارة المصرية بصفة عامة والحكومية منھا 
بصفة خاصة، عيوبا ومشكPت مزمنة، أسھمت ولفترات 

الموضوعة طويلة وممتدة فى عدم إنجاز ا�ھداف 
ھم أومن  ،)2002السلمى، ( وإنخفاض مستويات ا�داء

تزايد معدRت البطالة بمعدRت كبيرة نتيجة  ھذه المشكPت
عدم قدرة ا:دارة المصرية على إستيعاب أعداد الخريجين 
المستجدين على سوق العمل ، ووجود قوى عاملة تعمل 
ًبوظائف R تتناسب ومؤھPتھا مما يعد إھدارا للمال العام 
الذى تم إسثماره فى تعليم تلك الفئة من العمالة، وتزايد 

ة معاناة المواطنين فى تعامPتھم مع الھيئات الحكومي
المركزية والسلطات وا�جھزة المحلية، وإنتشار صور 
البيروقراطية وتعقد ا:جراءات وبطء الحصول على 

 .)2010عثمان،  (الخدمات

لذا كان Rبد من إتجاه ا:دارة العليا للمنظمات لتعزيز 
ا:ستفادة من إستخدام ا�ساليب ا:لكترونية فى تقديم 

ما يحقق  للمواطنين بخدماتھا وأنشطتھا وأعمالھا ا:دارية
، وا:نتقال من العمل ا:دارى أھداف الكفاءة والفاعلية

التقليدى إلى تطبيق ا:دارة ا:لكترونية لتسھيل الحصول 
على البيانات والمعلومات وإتخاذ القرارات المناسبة 
وإنجاز ا�عمال وتقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة وبأقل 

 .تكلفة وأسرع وقت ممكن

 بدأت منذ ، قدم ا:نسانيةةن ا�زمات قديموحيث أ
نشأتھا وستستمر فكان Rبد من تبنى ا�فكار وا�ساليب 

 كيفية التعامل مع ھذه ا�زمات سواء يالعلمية والمنھجية ف
، )2011جاد الرب،  (قبل أو أثناء أو بعد حدوث ا�زمة

ومن ھذا المنطلق بدأت الكثير من المنظمات الحكومية 
 ي تطبيق مفھوم ا:دارة ا:لكترونية فيية فوغير الحكوم

دان المتقدمة أو البلدان  البليجميع أنحاء العالم سواء ف
 العالم ي إقليم في، حيث أصبح معيار التقدم والنمو �النامية

يحكمه مقدره ھذا ا:قليم على اللحاق بركب الثورة 
 .المعلوماتية وفھم حقيقة حتميتھا

 الدراسات السابقة

 إلى التعرف على )2008، البشري(راسة دھدفت 
معوقات تطبيق ا:دارة ا:لكترونية في إدارات جامعة أم 

ً كما ھدفت الدراسة أيضا إلى ،القرى بمدينة مكة المكرمة

التعرف على أبرز ا�ليات المقترحة للتغلب على تلك 
المعوقات من وجھة نظر ا:داريات وعضوات ھيئة 

رورة نشر ثقافة ا:دارة وأوصت الدراسة بض .التدريس
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ا:لكترونية، والعمل على وضع البرامج التدريبية الPزمة 
لرفع كفاءة ا:داريات وتأھيلھن للتعامل مع ا:دارة 

مؤسسات  مع ا:لكترونية، ومن جانب آخر ضرورة التواصل
 .القطاع الخاص للحصول على الدعم المالي والتقني

 إلقاء الضوء إلى )2009 ،الحسن(دراسة بينما ھدفت 
على ا:ختPف بين النظرية والتطبيق فى مجال ا:دارة 

دة من تطبيقھا وخاصة وقت ا:لكترونية، ومدى ا:فا
المعلومات وقد توصلت الدراسة إلى أن تقنية ، ا�زمات

واRتصاRت وتطبيقاتھا المتطورة والمتجددة واقعا إداريا 
ل ن التأصيجديدا يكاد يكون مختلفا تمام اRختPف ع

 .النظرى السابق الخاص بتقنية المعلومات

 ھدفت إلى تعريففقد ) 2011، الحسنات(دراسة أما 
ماھية ا:دارة ا:لكترونية وسماتھا وخصائصھا، ورصد 
واقع ا:دارة ا:لكترونية في الجامعات الفلسطينية في غزة 

لبشرية والتقنية المعوقات التنظيمية واعن والكشف 
دارة ا:لكترونية في :تطبيق اتواجه لتي اية دلماوا

وقد تنوعت نتائج الدراسة إلى نتائج  ،الجامعات الفلسطينية
تمثلت النتائج النظرية في عدم ، ميدانيةنتائج نظرية و

قد لوحظ نه أ: ة ادارة ا:لكترونيل_وجود تعريف موحد 
ية دار:ل ا�عما ا:لكترونية ھو إنجاز ادارة:أن جوھر ا
ت المعلومات، ومن النتائج النظرية قنياتستخدام اًإلكترونيا ب

 Pًالتي رصدتھا الدراسة كذلك المعوقات التي تقف حائ
وعلى الجانب . دون التطبيق الفعال ل_دارة ا:لكترونية

سة وجود معوقات تنظيمية مع االميداني رصدت الدر
ضعف الدعم المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي 

ا:لكترونية ومعوقات غياب لسياسات تطبيق ا:دارة 
التشريعات القانونية الPزمة لتطبيق ا:دارة ا:لكترونية 
ًفضP عن المعوقات التقنية والمالية وعدم توافر البنية 

 . التحتية ونقص الوعي بأھمية تطبيق ا:دارة ا:لكترونية

قد ف )and Hipola, 2011Muñoz (دراسة أما 
يا منذ البدايات ًتناولت عرضا ل_دارة ا:لكترونية في أسبان

، وكان ھدف الدراسة الرئيسي متمثل في ا�ولى لتطبيقھا
 من خPله نظام وصف ا:طار التشريعي الذي تطور

وقدمت الدراسة معلومات .ا:دارة ا:لكترونية في أسبانيا 
حول مدى استثمار تكنولوجيا المعلومات واRتصاRت 
والخدمات المقدمة من خPل الجھات ا:دارية على 
ا:نترنت، وكذلك عمليات التفاعل بين الجھات ا:دارية 

جانب مع ا:شارة إلى ال. المختلفة من خPل ا:نترنت
التشريعي والتنظيمي للحكومة المركزية في مجال ا:دارة 

 . ا:لكترونية في ا:دارة العامة في أسبانيا

إلى  )2011 ،عبدالناصر وقريشي(دراسة وقد ھدفت  
قياس مدى فعالية ومساھمة ا:دارة ا:لكترونية في تطوير 
العمل ا:داري ومواجھة ا�زمات بمؤسسات التعليم العالي 

 .جزائر من خPل تجربة جامعة بسكرة بالجزائرفي ال
أن تطبيق ا:دارة : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

ا:لكترونية في اي مؤسسة يتطلب توافر مجموعة مناسبة 

وكفاءة يعمل على زيادة فعالية من ا�جھزة والمعدات مما 
ير الوقت ًأداء العاملين ورفع إنتاجيتھم فضP عن توف

ً كما أثبتت الدراسة أيضا أن ،تقليل التكاليفوالجھد و
العمل ا:داري البرمجيات تساھم في تطوير وتفعيل 

 .بالمؤسسة محل الدراسة

ح ااقترإلى  )Reuter et al., 2012(دراسة وھدفت 
منھجية :ستخدام البرمجيات ا:جتماعية في حاRت 

 ،وعرض أبرز التحديات في ھذا الصددا�زمات، 
اختبار أنواع مختلفة من أشكال ة إلى وتوصلت الدراس

ستخدام البرمجيات ا:جتماعية فى ااون والتحديات فى التع
حاRت ا�زمات، وكيف تقوم الجھات التنظيمية المعنية 

الشرطة ورجال ا:طفاء، والمنظمات، (بإدارة ا�زمات 
والمواطنين المتضررين بالتواصل والتعاون من ) وغيرھا

 .ت إجتماعيةخPل استخدام برمجيا

لى إ) 2013 ،أبو عاشور والنمري(دراسة بينما ھدفت 
في جامعة الكشف عن مستوى تطبيق ا:دارة ا:لكترونية 

اليرموك من وجھة نظر أعضاء الھيئتين ا:دارية 
نظر جھة وفي ًوالتدريسية، فضP عن الكشف عن الفروق 

دارة :مستوى اجة التدريسية حول درلھيئة ء اعضاأ
ات الرتبة ا�كاديمية، متغيرف RختPًا تبعية ا:لكترون

وقدم الباحثان مجموعة من التوصيات مثل . الكلية والجنس
ية دار:ت وا�نظمة التشريعاالتوصية بضرورة تطوير ا

دارة :تفرضھا التي ت ا:لكترونية التعامPامع لتتواكب 
المناسبة لتحتية البنية ا:لكترونية، والعمل على توفير ا

جميع ل توفير من خPدارة ا:لكترونية :التطبيقات 
ام ستخدلدعم امة زلPالفنية والبشرية واية دلمات ا:مكاناا

لتي اية دار:ل ا�عماافي كافة دارة ا:لكترونية :تطبيقات ا
 . لجامعةتقدمھا ا

بعض مجاRت  تناولتفقد  )2014، عمرو(دراسة أما 
داري  العمل ا: تجويدتطبيق ا:دارة ا:لكترونية فى دعم

لمعلومات المتاحة بإدارة الشئون ا:دارية وتحديد مدى دقة ا
، ومدى سرعة الحصول على الخدمات، بھذه التطبيقات

د العمل ودراسة مدى فعالية ا:دارة ا:لكترونية فى تجوي
لى عدة نتائج إ وتوصلت الدراسة ،ا:دارى بإدارة المكتبات

ترونية كان من أھمھا أھمية دور تطبيق ا:دارة اRلك
لواقع تطبيق ا:دارة ، وإدراكھم ل_داريين فى مجال عملھم

 . دارى بالجامعةاRلكترونية ودورھا فى تجويد العمل ا:

 مشكلة البحث

ن التوس((ع الھائ((ل ف((ى اس((تخدام الوس((ائل التكنولوجي((ة إ
الحديث(((ة واتب(((اع سياس(((ات جدي(((دة لتط(((وير ا�داء ا:دارى 

ور الس((ريع ف((ى وتحس((ين مخرجات((ه بم((ا يتمش((ى م((ع التط((
، وك(ذلك الطف(رة الكبي(رة كنولوجيا المعلومات والبرمجي(اتت

فى وسائل اRتصال والتكنولوجي(ا المتقدم(ة كلھ(ا أم(ور أدت 
 )E-Management(إلى تصميم برامج إدارية إلكترونية 

اRعتم(اد عليھ(ا ف(ى تحقي(ق م(ن تمكن المنظم(ات المعاص(رة 
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 بتكلف(ة وى جيدأداء تنظيمى وتقديم خدمات إدارية على مست
 وم(((ن المتوق(((ع أن ي(((نعكس ،أق(((ل وبطريق(((ة أس(((ھل وأيس(((ر

اRعتم((اد عل((ى م((نھج ا:دارة ا:لكتروني((ة عل((ى السياس((ات 
والق((وانين والتش((ريعات وتنمي((ة وتمك((ين الم((وارد البش((رية 
المرتبط((((ة بمواجھ((((ة ا�زم((((ات التنظيمي((((ة مم((((ا يتطل((((ب 
استكش(((اف آث(((ار ھ(((ذا اRس(((تخدام ومعرف(((ة أبع(((اده وكيفي(((ة 

تعام((ل مع((ه بم((ا يس((تتبع إع((ادة بن((اء ھ((ذه ا�س((اليب لتك((ون ال
ًأكث(((ر اتس(((اقا م(((ع التط(((ورات المتPحق(((ة واس(((تخدام م(((نھج 

 . ا:دارة ا:لكترونية

وف((ى ض((وء م((ا س((بق يمك((ن الق((ول ب((أن مش((كلة البح((ث 
 :تتمثل فى ا:جابة على التساؤRت التالية 

 ھ(ى إمكاني(ة تحوي(ل كاف(ة الخ(دمات ا:داري(ة التقليدي(ة ما -1
 إلى خدمات إدارية إلكترونية ؟

ھ((ل يمك((ن أن ي((ؤدى إس((تخدام م((نھج ا:دارة ا:لكتروني((ة  -2
إلى إيجاد حلول فعالة لمعوقات النظ(ام ا:دارى التقلي(دى 

 ؟لى زيادة فعالية ا�داء التنظيمىوبالتا

ة ي((ھ((ل يمك((ن أن ي((ؤدى اس((تخدام م((نھج ا:دارة ا:لكترون -3
رة ثم يرفع الق(دإلى تحسين جودة الخدمات ا:دارية ومن 

 ؟على مواجھة ا�زمات التنظيمية

ھل يمك(ن تص(ميم نم(وذج ل(_دارة ا:لكتروني(ة يح(دد في(ه  -4
م((دخPتھا والعملي((ات التش((غيلية الPزم((ة للحص((ول عل((ى 
المخرج(((ات بالش(((كل ال(((ذى يس(((اھم ف(((ى إدارة ا�زم(((ات 

 التنظيمية؟

ھ(ى عناص(ر النم(وذج المقت(رح لتطبي(ق م(نھج ا:دارة  ما -5
 ؟مجتمع البحث على ا:لكترونية

 ھمية البحثأ

 :تى  أھمية البحث من خPل ا�تتضح

 ا1ھمية النظرية

يستمد البحث أھميته من معالج(ة عملي(ات م(نھج ا:دارة 
ا:لكترونية ودوره فى إدارة ا�زمات التنظيمية مم(ا يس(اھم 
فى مواجھة ا�زمات التنظيمية وتنمية الموارد البش(رية ف(ى 

، وال(((ذى خدام ا:دارة ا:لكتروني(((ةي(((د باس(((تإط(((ار م(((نھج جد
يعتبر م(ن المن(اھج ا:داري(ة الحديث(ة الت(ى تس(اھم ف(ى إث(راء 

، مم((ا يح((دث دارى ومواجھ((ة ا�زم((ات التنظيمي((ةالعم((ل ا:
تغيير ج(ذرى وش(امل ف(ى السياس(ات ا:داري(ة ف(ى منظم(ات 

 .ا�عمال

 1ھمية العمليةا

يس(((تمد البح(((ث أھميت(((ه العملي(((ة والتطبيقي(((ة م(((ن ع(((دة 
 :تبارات أساسية ھىاع

يس(اھم ھ(ذا البح(ث ف((ى التع(رف عل(ى القي(ود والمعوق((ات  -1
التى تحد من فاعلية م(نھج ا:دارة ا:لكتروني(ة بج(امعتى 

 .قناة السويس والزقازيق

يساھم ھذا البحث ف(ى تق(ديم نم(وذج مقت(رح لتط(وير أداء  -2
الع(((((املين وا�داء التنظيم(((((ى باس(((((تخدام م(((((نھج ا:دارة 

ة المس((اھمة ف(((ى ي(((ن خ((Pل تطبيقا:لكتروني((ة، يمك((ن م(((
 ش(((((كPت ومواجھ(((((ة ا�زم(((((ات التنظيمي(((((ةمعالج(((((ة الم

بج((امعتى قن((اة الس((ويس والزق((ازيق والمنظم((ات المماثل((ة 
 .لھا

التأكيد على أھمية وضرورة ا:ستمرار نحو العمل  -3
ًبمنھج ا:دارة ا:لكترونية نظرا للفوائد المحققة فى 

Rيات المتحدة  مثل الوتجارب دول رائدة فى ھذا المجال
ومن ھذه الفوائد . ، وإمارة دبى ا�مريكية، وإنجلترا

لى الخدمات ا:دارية من تبسيط إجراءات الحصول ع
، وعدم إھدار الوقت والجھد وتوفير تقديم المنظمات

الخدمات على مدار الساعة، مع إرتفاع مستوى الوعى 
المعلوماتى والتقنى لدى الجمھور من المتعاملين بھذه 

 .(MIT, 2005) ولالد

كيد على أن ل_دارة المعاصرة سمات جديدة Rب(د م(ن أالت -4
وف((((اء بعناص((((ر ا:دارة توافرھ((((ا، وذل((((ك م((((ن خ((((Pل ال

، حت((ى تص((بح العملي((ة ا:داري((ة ق((ادرة عل((ى ا:لكتروني((ة
التعام((ل م((ع معطي((ات العص((ر وم((ا يس((وده م((ن متغي((رات 

 .(Karacapilids, 2005) متPحقة

 حثأھداف الب

شكلـة البحث وفـروض البحث يمكن القول ب(أن فى ضـوء م
 :ا�ھداف ا�ساسية لھذا البحث ھى 

الوقوف على م(دى ت(وافر عناص(ر نم(وذج م(نھج ا:دارة  -1
ا:لكترونية فى جامعتى قن(اة الس(ويس والزق(ازيق وم(دى 

 .أھميتھا

التع((((((رف عل((((((ى م((((((دى إدراك القي((((((ادات والم((((((ديرين  -2
زيق �ھمي(ة والمس(تفيدين بج(امعتى قن(اة الس(ويس و الزق(ا

تفعي((((ل م((((نھج ا:دارة ا:لكتروني((((ة لمواجھ((((ة ا�زم((((ات 
 .التنظيمية

التع((رف عل((ى القي((ود والمعوق((ات الت((ى تح((د م((ن فاعلي((ة  -3
م(((((نھج ا:دارة ا:لكتروني(((((ة بج(((((امعتى قن(((((اة الس(((((ويس 
والزق((ازيق، والت((ى تع((د بمثاب((ة مجموع((ة م((ن التح((ديات 

داء Rبد من مواجھتھا والتغلب عليھ(ا ل_رتق(اء بمس(توى أ
 .ا:دارة والخدمات ا:دارية فى مجتمع البحث

إدارة واختب(((ار العPق(((ة ب(((ين م(((نھج ا:دارة ا:لكتروني(((ة  -4
 .ا�زمات التنظيمية بجامعتى قـناة السويس والزقازيق

اقتراح أسلوب منھجى يقدم بعض التوصيات التى تساھم  -5
ف(((ى إيج(((اد حل(((ول فعال(((ة لمعوق(((ات ا:دارة ا:لكتروني(((ة 

وني((ة ف((ى س((تخدام ا:دارة ا:لكترمتق((رح Rوتق((ديم نم((وذج 
، يمك((((ن م((((ن خ((((Pل تطبيق((((ه إدارة ا�زم((((ات التنظيمي((((ة

عوق(ات م(نھج ا:دارة المساھمة ف(ى معالج(ة مش(كPت وم
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بج((((((امعتى قن((((((اة الس((((((ويس والزق((((((ازيق ا:لكتروني((((((ة 
والمنظم((ات المماثل((ة لھ((ا م((ن حي((ث ا:مكان((ات المادي((ة 

 .والبشرية

 فروض البحث

عنوية ذات دRلة إحصائية بين تطبيق R توجد عPقة م -1
منھج ا:دارة ا:لكترونية وإدارة ا�زمات التنظيمية 

 .بالمجتمع محل الدراسة

R تتوافر عناصر النموذج المقترح لتطبيق منھج  -2
 .ا:دارة ا:لكترونية فى مجتمع البحث

R يتوقع المستفيدون الحصول على خدمات إدارية  -3
 .ارة ا:لكترونيةأفضل فى ظل تطبيق منھج ا:د

R يوجد إختPف معنوى ذو دRلة إحصائية بين آراء  -4
المستفيدين من جامعتي قناة السويس والزقازيق في 
استخدام منھج ا:دارة اRلكترونية في إدارة ا�زمات 

 .داخل الجامعة بشكل فعال

 النموذج المقترح

يحاول البحث الحالى التطرق إلى دور ا:دارة 
 مواجھة ا�زمات التى قد تحدث داخل ا:لكترونية فى

الجامعات المصرية من خPل التعرف على نقاط الضعف 
والقوة فى أداء ھذه الجامعات والعمل على عPج كافة 

 .اRنحرافات بھا

ويقترح الباحث النموذج التالى لمنھج ا:دارة 
ستخدامه فى اا:لكترونية ومتطلبات تطبيقه فى الجامعات و

 . التنظيميةمواجھة ا�زمات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا1زمات التنظيمية ستخدامه فى مواجھةانموذج مقترح لمنھج ا:دارة ا:لكترونية ومتطلبات تطبيقھا فى الجامعات و. 1شكل 

 
 ا:دارة ا:لكترونية منھجمدخPت 

 بشرية

 إدارية

تنظيميةو  

 تشريعة

 وقانونية

 ICTتكنولوجيا  تكنولوجية

 

عمليات تشغيل ا:دارة 
 ا:لكترونية

 نماذج الكترونية -
 توقيع الكترونى  -
 اخرى  -

 رص مواتية ف -
 أزمات ومخاطر تمثل تھديد للجامعات  -

 

 القدرة على التنبؤ با1زمات
 

 استثمار الفرص المواتية -
 التغلب على ا1زمات والمعوقات وإيجاد الحلول البديلة المناسبة -
 تحسين قدرة المنظمات على مواجھة ا1زمات التنظيمية -

 مدخ�ت منھج ا:دارة ا:لكترونية

 بشرية
إدارية 
 وتنظيمية

تشريعية 
 وقانونية

 

 تكنولوجية

 

تكنولوجيا 
ICT 
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 التحليلمنھجية البيانات و

تھدف الدراسة الميدانية إلى التعرف على مدى مPئمة 
ة ا:لكترونية السائدة بجامعتى قناة النظم وا�ساليب ا:داري

السويس والزقازيق، من خPل تحديد نقاط القوة وتشخيص 
لكترونى بالجامعات مواطن الضعف فى النشاط ا:دارى ا:

ستفادة من ، كما تھدف إلى تحديد كيفية اRموضع الدراسة
ستخدام منھج ا:دارة ا:لكترونية فى إيجاد حلول فعالة ا

 ا�داء التنظيمى وخاصة فى إدارة لمشكPت ومعوقات
 .ا�زمات التنظيمية

 تحديد نوع ومصادر البيانات

على أسلوبى الدراسة النظرية دراسة  التعتمدإ
والدراسة الميدانية، حيث تھدف الدراسة النظرية إلى 

ية الPزمة لتحقيق أھداف الحصول على البيانات الثانو
لى الحصول على ، أما الدراسة الميدانية فتھدف إالدراسة

بيانات أولية، من خPل التعرف على آراء فئات الدراسة 
حول المشكPت التى تواجه ا�داء التنظيمى وخاصة وقت 

 .زمات بالجامعات محل الدراسة ومقترحاتھم لمعالجتھاا�

ويمكن تحديد البيانات التى تم ا:عتماد عليھا فى تحقيق 
 :أھداف الدراسة كما يلى 

 انوية البيانات الث

 على بعض البيانات الثانوية المسجلة ت الدراسةإعتمد
بالمجلس ا�على للجامعات ووزارة التعليم العالى 
وأكاديمية البحث العلمى وسجPت الجامعات محل الدراسة 

 والتى يمكن 2014 وحتى 2009خPل الفترة من 
 :إيضاحھا على النحو التالى 

 :اسة وتشملبيانات إجمالية عن الجامعات محل الدر

 .إجمالى عدد أعضاء ھيئة التدريس  •

 .إجمالى عدد أعضاء الھيئة التدريسية المعاونة  •

 .إجمالى عدد العاملين  •

 .إجمالى عدد الطPب  •

 .إجمالى عدد طPب الدراسات العليا  •

بيانات تفصيلية عن أنواع الخدمات اRلكترونية 
 :المستخدمة ومنھا على سبيل المثال 

 .جداول الدراسية وجداول اRمتحانات خدمات إعPن ال .1

 .خدمات إعPن القبول بالجامعة والكليات  .2

 .خدمات إعPن النتائج للطPب  .3

 .خدمات المكتبة اRلكترونية  .4

 .خدمات النشر العلمى الدولى  .5

 .خدمات البريد ا:لكترونى  .6

 ترتيب الجامعتين على المستوى العالمى والعربى والمحلى •
 .تركسًوفقا لترتيب ويب ما

عدد ساعات التدريب المخصصة للتدريب على  •
 .ا:تجاھات ا:دارية الحديثة 

 البيانات ا1ولية

 أسلوب قوائم ا:ستقصاء، ومن ثم ت الدراسةإستخدم
إختبار قوائم ا:ستقصاء عقب ا:نتھاء من إعداد التصميم 

ف على مدى صدق وثبات المبدئى لھا، حتى يمكن التعر
على مجموعة  عرض ھذه القوائمتم د ، ولذا فقھذه القوائم

من الخبراء من أساتذة الجامعات والمعھد القومى ل_حصاء 
تم  بعد ذلك ،Pمة الصياغة ا:جرائية للعباراتللتأكد من س

إختبار ھذه القوائم على عينة إستطPعية قبل تعميم 
إستخدامھا بشكل نھائى فى جمع البيانات ا�ولية للدراسة 

 .مختارة من أفراد عينة البحثبتقديمھا لعينة 

دراسة  عليھا التعتمداتم تقسيم البيانات ا�ولية التى و
ة إلى عدة محاور فى قائمتى إستقصاء وشملت القائم

 : محاور وھى4ا�ولى 

واقع تطبيق ا:دارة ا:لكترونية والتق(دم : المحور ا�ول  -1
 .ا:دارى الذى تحقق من إستخدام التكنولوجيات الحديثة

مدى مساھمة منھج ا:دارة ا:لكترونية : ور الثانى المح -2
 .فى مواجھة ا�زمات التنظيمية 

واقع أداء العاملين با:دارات الجامعي(ة : المحور الثالث  -3
 .المختلفة فى مجال ا:دارة ا:لكترونية

المعوق((ات الت((ى تواج((ه تطبي((ق ا:دارة : المح((ور الراب((ع  -4
ا:دارات الجامعي(ة ا:لكترونية فى تفعيل أداء العاملين ب(

 .المختلفة

 أنه يمكن تحديد مجمتع 2و 1ويتضح من الجدولين 
الفئة ا�ولى : البحث من خPل تقسيمه إلى فئتين ھما
 .القيادات الجامعية، والفئة الثانية المستفيدون

 -: محاور وھى 3وشملت القائمة الثانية 

أبع((((اد ومتطلب((((ات ا:دارة ا:لكتروني((((ة : المح((((ور ا�ول -1
 .واكبة للتقدم ا:دارىالم

مدى نجاح إستخدام ا�نظمة ا:لكتروني(ة : المحور الثانى -2
 .داخل الجامعة

النت((ائج الت((ى يمك((ن أن يتيحھ((ا النظ((ام : المح((ور الثال((ث  -3
 .ا:لكترونى فى إدارة ا�زمات داخل الجامعة

 تحديد مجتمع وعينة البحث

يشير مجتمع الدراسة إلى جميع المفردات التى تمثل 
وضوع الدراسة وتشترك فى خاصية أو صفة معينة أو م

وعلى . )2003إدريس،  (أكثر مطلوب جمع بيانات حولھا
 : ذلك فإن مجتمع الدراسة يتمثل فى الفئات التالية 
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 ن مع ا:دارات المختلفةيبيان أعداد المستفيدين والمتعامل. 1 جدول

 جامعة الزقازيق جامعة قناة السويس المستفيدون

  ھيئة التدريسأعضاء

 الھيئة المعاونة

 العاملون بالجامعة

 الطلبة

 طلبة الدراسات العليا

2157 

1433 

4821 

10721 

5430 

6857 

2472 

8621 

107908 

9391 

 135249 24562 ا:جمالى

 :يمكن الرجوع إلى:  من إعداد الباحث:المصدر

 2013 يونيو http://www.zu.edu.eg/FactsFigures.aspx?MID=7  14 موقع جامعة الزقازيق -
 2013 يونيو http://scuegypt.edu.eg/ar/?page_id=73  14 موقع جامعة قناة السويس -

 ات و المسئولين عن وحدات تكنولوجيا المعلوماتبيان بأعداد القيادات ومديرى ا:دار. 2جدول 

 جامعة الزقازيق جامعة قناة السويس البيان 

ليا
لع

ة ا
ار

�د
ا

 

 رئيس الجامعة

 نواب رئيس الجامعة

 عميد الكلية

 وك�ء العمداء

 مدير وحدة ضمان الجودة وا:عتماد

 أمين عام الجامعة

1 

3 

16 

48 

1 

1 

1 

3 

15 

45 

1 

1 

 66 70 اأجمالى ا�دارة العلي

ن
رو

دي
لم

ا
 

 .مدير شئون التعليم والط�ب بادارة الجامعة

 .مديرو شئون التعليم والط�ب بكليات الجامعة

 .مدير شئون الدراسات العليا بادارة الجامعة

 .مديرو شئون الدراسات العليا بكليات الجامعة

 .مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات وا:تصا�ت بادارة الجامعة

 .تكنولوجيا المعلومات وا:تصا�ت بكليات الجامعةمديرو وحدة 

 .مدير شئون العاملين بادارة الجامعة

 .مديرو شئون العاملين بكليات الجامعة

1 

16 

1 

16 

1 

16 

1 

16 

1 

15 

1 

15 

1 

15 

1 

15 

 64 68 جمالى المديرونإ

 130 138 ا:جمالى

 : يمكن الرجوع إلى  : من إعداد الباحث:المصدر

 2013 يونيو http://www.zu.edu.eg/FactsFigures.aspx?MID=7  14 الزقازيق  موقع جامعة-
 2013و  يونيhttp://scuegypt.edu.eg/ar/?page_id=73  14 موقع جامعة قناة السويس -
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 القيادات الجامعية: الفئة ا1ولى 

رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وتشمل 
وعمداء الكليات ووكPء عمداء الكليات ومديرو اRدارات 
الرئيسية بالجامعات والكليات فى الجامعات موضع 

 . الدراسة

 دارات المختلفةالمستفيدون والمتعاملون مع ا: :الفئة الثانية

عضاء ھيئة التدريس والھيئة التدريسية وتشمل أ
المعاونة والعاملون والطPب وطPب الدراسات العليا فى 

 .الجامعات محل الدراسة

توزيع عينة البحث كما ھو  توضح الدراسةوفيما يلى 
 :ً وقد تم إعدادھما طبقا لما يلى 4 و3جدول المبين ب

  القيادات: الفئة ا1ولى 

اب رؤساء الجامعات رؤساء الجامعات ونووتشمل 
دارات وعمداء الكليات ووكPء عمداء الكليات ومديرو ا:

الرئيسية بالجامعات والكليات فى الجامعات موضع 
ا:عتماد على أسلوب ، وقد تم 268الدراسة ويبلغ عددھم 

، ومن ثم كانت ا:ستجابات الصحيحة التى الحصر الشامل
ستجابات  مفردة وكانت نسبة ا:233تم الحصول عليھا 

 % .86.94الصحيحية ھى 

المستفيدون والمتعاملون مع ا:دارات : الفئة الثانية
 المختلفة

أعضاء ھيئة التدريس والھيئة التدريسية وتشمل 
المعاونة والعاملون والطPب وطPب الدراسات العليا فى 

 مفردة 24562الجامعات محل الدراسة ويبلغ عددھم 
فردة بجامعة الزقازيق  م135249بجامعة قناة السويس و

 . مفردة للجامعتين محل الدراسة159811بإجمالى 

بإختيار عينة عشوائية طبقية من دراسة  التقام
المستفيدين والمتعاملين مع ا:دارات المختلفة بالجامعتين 
محل الدراسة، لما لھذا ا�سلوب من دقة فى تمثيلھا 
 للمجتمع ا�صلى بحيث تتضمن العينة مفردات من أى
جزء من مفردات مجتمع الدراسة، ومن ثم فإن نتائج 
الدراسة تكون قريبة من النتائج التى نحصل عليھا لو 

حسن، ب (ع أجرينا الدراسة على جميع مفردات المجتم
 .)ت

 بتطبيق أسلوب العينة العشوائية الطبقية دراسة التقام
حسن،  (ًوفقا للمعادلة التالية لتحديد حجم عينة البحث

2011(: 

 

 :حيث أن 

 .حجم العينة = ن 

 .نسبة عدد المفردات المتوفر فيھا خصائص الدراسة = ق 

 .الخطأ المسموح به = د 

 .الدرجة المعيارية = م .د

 . حجم مجتمع البحث = ت 

 782الجامعتين محل الدراسة حيث بلغ حجم العينة من 
 تم ومن ثم فقد كانت ا:ستجابات الصحيحة التى ،مفردة

بة ا:ستجابات  مفردة وكانت نس667الحصول عليھا 
 .%85.3الصحيحية ھى 

 والتوصياتالنتائج 

 ختبارات الفروضانتائج 

توجد عPقة معنوية ذات دRلة إحصائية بين تطبيق  -1
منھج ا:دارة ا:لكترونية وإدارة ا�زمات التنظيمية 

 .بالمجتمع محل الدراسة

تطبيق منھج ا:دارة تتوافر عناصر النموذج المقترح ل -2
 .ا:لكترونية فى مجتمع البحث

يتوقع المستفيدون الحصول على خدمات إدارية أفضل  -3
 .فى ظل تطبيق منھج ا:دارة ا:لكترونية

 ذو دRلة إحصائية بين آراء يختPف معنوايوجد  -4
المستفيدين من جامعتي قناة السويس والزقازيق في 

 إدارة ا�زمات ستخدام منھج ا:دارة ا:لكترونية فيا
 .داخل الجامعة بشكل فعال

 نتائج الدراسة الميدانية

 عن تحقيق أھدافه بفاعلية ي التقليدييعجز المنھج ا:دار -1
فى ظل التطور التكنولوجى السريع والمتزايد مما يدل 

ً لم يعد متناسبا مع يعلى أن المنھج ا:دارى التقليد
 .متطلبات وتطورات العصر الحديث

ًة ا:لكترونية يعد نظاما إداريا مرنا يترك منھج ا:دار -2 ً ً
من خPله مساحة كبيرة من الحرية للعاملين على ھذا 
النظام والمستفيدين منه، ويمكن من خPله تحقيق العديد 
من المزايا منھا توفير الجھد والنفقات وحرية إختيار 

 .مكان ووقت تنفيذ ا�نشطة والخدمات ا:دارية

ة لتطبيق منھج ا:دارة أن الميزانية المخصص -3
ا:لكترونية R تكفى :جراء وتنفيذ ا�نشطة ا:دارية 
ا:لكترونية بفعالية، ويتضح من ذلك أن نظام ا:دارة 
ا:لكترونية مازال بحاجة لعمل دراسات وافيه عن 

 .متطلبات تطبيقة لتحديد الميزانية المناسبة

ترونية أن أكثر المعوقات التى تواجه منھج ا:دارة ا:لك -4
ضعف التدريب الذى يتلقاه : بالجامعات ھى كما يلى

العاملون فى ا:دارة فى مجاRت الحاسب ا�لى، قلة 
الكوادر البشرية المؤھلة والمتخصصة فى الحاسب 

 ن ــــــا�لى فى الجامعة، عدم مناسبة التشريعات والقواني
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 توزيع عينة البحث. 3جدول 

د ا:ستجابات عد نوع العينة حجم العينة بيان
 الصحيحة

نسبة ا:ستجابات 
 الصحيحة

 %86.94 233 حصر شامل 268 القيادات ومديرى ا:دارات

   المستفيدون

 49 54 أعضاء ھيئة التدريس •

 26 30 الھيئة المعاونة •

 96 100 العاملون •

 404 487 الط�ب •

 92 111 ط�ب الدراسات العليا •

 782 ا:جمالى

عينة عشوائية 
 طبقية

667 

85.3% 

 %83.7 900  1087 ا:جمالى الكلى

 . إعداد الباحث با:ستعانة بكشوف وسجPت الجامعات محل الدراسة:المصدر

 

 توزيع ا:ستجابات الصحيحة من عينة البحث على الجامعتين محل الدراسة. 4جدول 

 جامعة الزقازيق جامعة قناة السويس

 (%) العدد الوظيفة (%) دالعد الوظيفة

إجمالي 
 العدد

(%) 

 100 233  49.79 116 المسئولين عن التدريب 50.21 117 القيادات والمديرون

 100 667  48.88 326 المدربين 51.12 341 المستفيدون

 100 900 49.11 442 ا:جمالي 50.89 458 إجمالي الجامعة

 .حيحة لعينة البحث إعداد الباحث با:ستعانة بحصر قوائم اRستقصاء الص:المصدر

 

المعمول بھا لتطبيق منھج ا:دارة ا�لكترونية،  قلة عدد 
أجھزة الحاسب ا�لى فى ا�قسام ا:دارية المختلفة، عدم 
وجود نظام فعال لتقييم مخرجات منھج ا:دارة 
ا:لكترونية، الميزانية المخصصة لتحسين ھذا النوع من 

 .ةمن المناھج ا:دارية الحديثة غير كافي

أن أھم التغيرات التى تؤدى إلى رفع كفاءة أنشطة  -5
الخدمات ا:دارية ا:لكترونية لمواجھة ا�زمات 
التنظيمية ھى تفعيل إستخدام طرق وأساليب إدارية 
حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتقليل ا:عتماد على 
ا�ساليب ا:دارية التقليدية الحالية، ومن ثم التحول 

د على منھج ا:دارة ا:لكترونية التدريجى وا:عتما
بشكل أكبر لتحسين قدرة الجامعة على مواجھة ا�زمات 

 .التنظيمية

من خPل الدراسة الميدانية والمقابPت الشخصية تبين  -6
وجود معوقات بجامعتى قناة السويس والزقازيق قد 

،  تطبيق منھج ا:دارة ا:لكترونيةتبطئ أو تعوق من
تتمثل فى مقاومة التغيير حيث توجد معوقات بشرية 

، ونقص فى الثقافة لى أفضلوا:عتقاد بأن النظام الحا
، كما توجد ة والخبرة بالتكنولوجيات الحديثةالتكنولوجي

معوقات إدارية متمثلة فى عدم قدرة بعض العاملين 
، امل مع منھج ا:دارة ا:لكترونيةوالمتعاملين على التع

حول من السجPت مع عدم رغبة بعض العاملين فى الت
با:ضافة إلى ضعف . الورقية إلى السجPت ا:لكترونية

التنسيق بين ا:دارات وا�قسام بالكليات وا:دارات 
فتشتمل ، أما المعوقات التكنولوجية معةالمختلفة بالجا

على نقص فى التدريب الفنى، ووجود صعوبات فى 
، ًاحالي، وعدم وجود أنظمة بديلة لما ھو مستخدم الصيانة

 .نظم وا�جھزة والبرامج المستخدمةتعدد مواصفات ال
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أن ھناك قصور فى الثقافة التنظيمية السائدة حاليا فى  -7
لفعال بيئة العمل بالجامعات R تناسب متطلبات التطبيق ا

، حيث أن ثقافة ا:دارة لمنھج ا:دارة ا:لكترونية
املين ا:لكترونية R زالت غير منتشرة بين كافة الع

، وبالتالى عدم ا:دراك جھاز ا:دارى بالجامعاتبال
الكامل لدورھا فى تحسين قدرة الجامعة على مواجھة 

 .ا�زمات التنظيمية

 التوصيات

يتناول الباح(ث فيم(ا يل(ى أھ(م التوص(يات الت(ى توص(لت 
 ًإليھا الدراسة إستنادا إلى النتائج التى تم التوصل إليھ(ا وف(ى

، ويمك((ن تق((ديم بع((ض اض((وء نت((ائج الدراس((ة الس((ابق ذكرھ((
 :ھذه التوصيات كما يلى 

تأسيس بنية تحتية حديثة لشبكة ا:تص(اRت والمعلوم(ات  -1
لتطبيق منھج ا:دارة ا:لكتروني(ة عل(ى مس(توى الجامع(ة 
وف((ق خط((ط مدروس((ة بم((ا يض((من توفيرھ((ا ف((ى المك((ان 

س(رعة تح(ديث نظ(م وقواع(د وك(ذلك  ،والوقت المناس(بين
 ف(ى ا:عتب(ار أھمي(ة التأكي(د البيانات بالجامعة مع الوضع

عل((ى حماي((ة أم((ن البيان((ات بم((ا يحق((ق الس((رعة والس((رية 
 .االمطلوبة فى نقل البيانات وحفظھ

وتطبيق منھج وضع التشريعات القانونية الPزمة لحماية  -2
، وتعديل اللوائح الجامعية بم(ا يس(اعد ا:دارة ا:لكترونية
 .على التطبيق الفعال

ظيمية بالجامعة وتصميم الوظ(ائف إعادة بناء الھياكل التن -3
وإع((ادة تخط((يط الم((وارد البش((رية بش((كل يلب((ى متطلب((ات 
التحول ل_دارة ا:لكترونية وتنظيم(ة بالش(كل ال(ذى يخ(دم 

 . ا:دارة ا:لكترونية فى الجامعةا:عتماد على منھج

العمل على تطوير وسائل وقنوات ا:تصال بين الجامع(ة  -4
ن والع((املين بھ((ا وذل((ك والجھ((ات ا:عPمي((ة والمس((تفيدي

لحماية سمعة الجامعة من الھجوم عليھ(ا وق(ت ا�زم(ات، 
مع ضرورة إھتمام الجامعة بس(رعة ال(رد عل(ى مكاتب(ات 
وإتص((((اRت وش((((كاوى وس((((ائل ا:ع((((Pم والمس((((تفيدين 

 .والعاملين عند حدوث ا�زمة

لفع(ال لم(نھج توفير ا:عتمادات المالية الPزمة للتطبي(ق ا -5
، وص(((يانة أجھزتھ(((ا وش(((بكاتھا، م(((ع ني(((ةا:دارة ا:لكترو

ا:س((تمرارية بتخص((يص بن((د س((نوى لھ((ذا الغ((رض ف((ى 
 .الميزانية

ية ا:لكترونية بنظام فعال رضرورة ربط ا�نشطة ا:دا -6
للحوافز والمكافأت حتى نزيد من الدافعية لدى العاملين 
فى ا:قبال على المشاركة ا:يجابة والقضاء على ظاھرة 

 .ين للتغييرمقاومة بعض العامل

يوصى الباحث بتطبيق النموذج المقترح :ستخدام  -7
ا:دارة ا:لكترونية فى إدارة ا�زمات التنظيمية لما له 

من أثر كبير فى تطوير ا�داء التنظيمى ويـزيد من 
 . الفعالية التنظيمية

 عـــالمراج

 ).2013 (ديانا جميل النمرى و خليفة مصطفى،أبو عاشور
رة ا:لكترونية في جامعة مستوى تطبيق ا:دا

اليرموك من وجھة نظر الھيئة التدريسية وا:داريين، 
 .2:  9، المجلة ا�ردنية في العلوم التربوية

: بح((وث التس((ويق ). 2003( ثاب((ت عب((د ال((رحمن ،إدري((س
أس(((اليب القي(((اس والتحلي(((ل وإختب(((ار الف(((روض، ال(((دار 

 .، مصرالجامعية ، ا:سكندرية

معوقات تطبيق ا:دارة ). 2008( منى عطية ،البشري
ا:لكترونية في إدارات جامعة أم القرى بمدينة مكة 
المكرمة من وجھة نظر ا:داريات وعضوات ھيئة 
التدريس بالجامعة، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .كلية التربية، جامعة أم القرى

ا:دارة ا:لكترونية بين ). 2009(حسين بن محمد ، الحسن
ق، المؤتمر الدولي للتنمية ا:دارية النظرية والتطبي

نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، معھد ا:دارة 
 .العامة، الرياض

معوقات تطبيق ا:دارة ). 2011 ( ساري عوض،حسناتال
ا:لكترونية في الجامعات الفلسطينية، رسالة ماجستير 
غير منشورة، معھد البحوث والدراسات العربية، قسم 

 ، مصرويةالدراسات الترب

التحول إلى المنظم(ة ا:لكتروني(ة ، ). 2002(على ، السلمى
مجلة إدارة العصر، الجمعية العربية ل_دارة، القاھرة، 

39 : 5-6. 

دور الحكوم(ة ا:لكتروني(ة ف((ى ). 2004 (محم(د ، الطعامن(ة
 ،تح((ديث منظم((ات ا:دارة العام((ة ف((ى ال((وطن العرب((ى

جامع((((ة   ،مجل((((ة البح((((وث التجاري((((ة، كلي((((ة التج((((ارة
 .274): 1 (16الزقازيق، 

 اRتجاھات الحديثة فى إدارة ).2011 ( سيد،جاد الرب
، القاھرة، المخاطر وا�زمات التنظيمية، الناشر المؤلف

 .مصر

، أصول البحث ا:جتماعى). ب ت( عبدالباسط محمد ،حسن
 .486 ، القاھرة،مكتبة وھبه

س(ى  ا:حصاء النف).2011( عزت عبد الحميد محمد ،حسن
 ، SPSS 18س((تخدام برن((امج اتطبيق((ات ب: والترب((وي

  .532دار الفكر العربى، القاھرة، ص 

مس((اھمة ). 2011 (محم((د قريش((ي و موس((ى،عب((د الناص((ر
ا:دارة ا:لكتروني((((((ة ف((((((ي تط((((((وير العم((((((ل ا:داري 
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بس((((كرة ، ، كلي((((ة العل((((وم والتكنولوجي((((ا، جامع((((ة 9ع 
 .الجزائر

 نموذج مقترح لتطبيق مفھوم ).2010 ( عبير،عثمان
الحكومة ا:لكترونية على وزارة التعليم العالى، 

 .، مصررسالة دكتوراه، كلية التجارة جامعة الزقازيق

ا:دارة ا:لكترونية ). 2014( لمياء مصطفى أحمد ،عمرو
 مدخل لتجويد العمل ا:داري بجامعة المنصورة،

، كلية التربية، جامعة  غير منشورة دكتوراهرسالة
 .، مصرالمنصورة
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MANAGEMENT IN THE ORGANIZATIONAL CRISES 

MANAGEMENT (A FIELD STUDY) 

Aiman F.A. ELgharib  
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ABSTRACT: The research problem is summarized in, studying whether the usage of the  
E-management  approach leads to find effective solutions to the constraints of traditional 
administrative system at Suez Canal and Zagazig Universities, and increase organizational 
performance effectiveness, as well as whether the E-management approach able to develop 
employee performance effectively and improve the quality of administrative services and 
increase the organization's ability to cope with organizational crises. The research aimed to 
study the availability of the elements of the E-management model, as well as the limitations 
and constraints that limit the effectiveness of the approach to E-management at the Suez 
Canal and Zagazig Universities. In addition to test the relationship between the application of 
E-management approach and the performance of human resources, as well as test the 
relationship between the application of E-management and organizational crises management 
at Suez Canal and Zagazig Universities. The study recommended the establishment of a 
modern infrastructure for communications and information network for the application of 
electronic management curriculum at the university level, and provides the necessary 
financial appropriations for the effective application of the method of electronic management, 
and maintenance of organs and their networks. Special thanks for Suc Research Council for 
their support to this research. 

Key words: E-Management, organizational crises management. 
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