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 ملخص البحث : 

،السمات   الخصائص  الديموجرافية )  المتغيرات  تأثير  الى معرفة  البحث  " يهدف  الدراسة  الشخصية (،على عينة مجتمع 

إستخدام اإلدارة اإللكترونية ونظم المعلومات اإلدارية فى رفع كفاءة المؤسسات الطباعية " ، إتبع الباحث المنهج الوصفى  

فى   فروق  هناك  أنه  فرضية  الباحث  ووضع  المعلومات  جمع  فى  اإلستبيان  الباحث  إستخدم  وقد  اإلحصائى  والتحليل 

الديموجرافية لعينة مجتمع الدراسة، وهذه الفروق فى التخصص ،سنوات الخبرة ...الخ، قد تنعكس على اراء  المتغيرات  

 المبحوثين وبالتالى تؤثر فى نتائج الدراسة . 

وقداشتملت خطة البحث فى بند الحدود المكانية على المؤسسات الطباعية )الصحفية والتجارية (، لذلك تم إجراء الدراسة   

دار   5  على عدد وتمتلك  فقط  بين صحفى وتجارى ومؤسسة خاصة نشاطها صحفى  ما  النشاط  متنوعة  عامة  مؤسسات 

(، من إجمالي مفردات  %3.8(، )صحفية( بنسبه )%96.2طباعة ويتضح ذلك من خالل تحليل االستبيان )متنوع(، بنسبة )

 عينة الدراسة. وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية  

ذات فروق  توجد  بين    ال  إحصائية  االولداللة  المستقل  االلكترونية  المتغير  اإلدارة  للتخصص  ()نظم  المستوى   ،طبقاً 

 (.  0.05وذلك عند مستوى معنوية أكبر من )عدد سنوات الخبرة المؤسسية ،  طبيعة العمل التعليمي،

بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثانى ال  المستقل  اإلدا)  المتغير  المعلومات  للتخصص(  ريةنظم  المستوى   ،طبقاً 

 (.  0.05وذلك عند مستوى معنوية أكبر من )عدد سنوات الخبرة المؤسسية ،  طبيعة العمل التعليمي،

استخدام نظم اإلدارة االلكترونية ونظم المعلومات اإلدارية طبقاً  )   بين محور الدراسةال توجد فروق ذات داللة إحصائية  

التعليمي،  ،للتخصص العملطب  المستوى  المؤسسية  ،    يعة  الخبرة  سنوات  من  عدد  أكبر  معنوية  مستوى  عند  وذلك 

(0.05  .) 

بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  التابعال  الطباعية)  المتغير  المؤسسات  كفاءة  للتخصص(  رفع  المستوى    ،طبقاً 

 (.0.05أكبر من )وذلك عند مستوى معنوية عدد سنوات الخبرة المؤسسية ،  طبيعة العمل التعليمي،

المتغيرات  إختالف  أن  أى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  ،إلى  االحصائى  التحليل  خالل  من  البحث  وتوصل 

لذلك يمكن   الدراسة وهذا ما إنعكس على صدق وثيات نتائج االستبيان ونتيجة  لها تاثير على نتائج  لم يكن  الديموجرافية 

 االعتمادعلى هذه النتائج.
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