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  وتقدیرٌ شكٌر 

  .لى سیدنا محمد وعلى ءاله وصحبهصلي عأو . نعمهأحمد اهللا و اشكره على أ

  :لى كل الذین ساندوني في انجاز هذا العمل خاصةإ الجزیلتوجه بالشكر أ

جهد  أيستاذي الفاضل عمار بن عیشي المشرف على العمل والذي لم یدخر أ

  .لتوجیهي وتحفیزي جزاه اهللا عني كل خیر

ستاذ الدكتور بشیر بن عیشي ستاذي الفاضل األكما ال أنسى أن أتوجه بالشكر أل

  .على كل ما قدمه لي خالل مسیرتي العلمیة

سهموا في تحكیم وتدقیق هذا العمل، وكذا زمالئي الذین أساتذتي الذین أكل لى إ

  واخص بالذكر االخ الدكتور محمد مدیاني ساندوني

  .یهمأسهموا في هذا البحث بر أدرار الذین أجمیع موظفي االدارة المحلیة بلى إ

ساتذة وموظفي كلیة العلوم االقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر بجامعة أكل لى إ

  .في ما بعد التدرج حتضنتني خالل مسیرتي العلمیةاالتي بسكرة 

  

  الباحث
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  : الملخص

المحلیة  اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةمتطلبات الالزم لتطبیق مدى توفر الهدفت هذه الدراسة الى التعرف على 

 ما هي" :التالیة اإلشكالیةعلى  اإلجابةوذلك من خالل ، اإللكترونیة اإلدارةفي الجزائر، وتحدید معوقات التحول الى 

 "؟المحلیة في الجزائر اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةمتطلبات تطبیق 

؛ وتم خالل وأهدافهاعتمد الباحث المنهج الوصفي التحلیلي المالئم لطبیعة الموضوع  الدراسة أهدافولتحقیق 

 اإللكترونیة اإلدارة أهمیةوبین الباحث  به،بمناقشة المفاهیم المرتبطة  النظري للموضوع باإلطار اإلحاطةالدراسة 

مجاالت  أهمبرز أ، و اإللكترونیة اإلدارةالمتطلبات التنظیمیة؛ البشریة؛ التقنیة والقانونیة لتطبیق وفوائدها، واستعرض 

 اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةتطبیق  أهمیةكما تناولت الدراسة  .اإللكترونیة اإلدارةالتغییر التي یتطلبها التحول الى 

  .ئریةالمحلیة الجزا اإلدارة؛ وواقع تطبیقها في المحلیة

صدقها وثبات فقراتها، وشمل من  والتأكدتم تصمیمها وفي الدراسة المیدانیة اعتمد في الدراسة على االستبیان 

استخدام برنامج الحزم ب إحصائیاتبیان سالمحلیة بوالیة ادرار، وتم معالجة بیانات اال اإلدارةعینة من موظفي ستقصاء اال

  :الى النتائج التالیة تم التوصل إحصائیالدراسة وبعد تحلیل بیانات ا، )SPSS( اإلحصائیة

الدراسة اتجاه  عینةبین استجابات أفراد  )  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة،  -

زى ُتع المحلیة في الجزائر اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةلتطبیق  )، التقنیة، القانونیةالبشریةالتنظیمیة، (المتطلبات 

  ؛)الجنس، السن، المستوى التعلیمي، المستوى الوظیفي، سنوات الخبرة المهنیة(لمتغیرات البیانات العامة 

   في اإلدارة المحلیة من وجهة نظر أفراد العینة؛  تنظیمیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیةالمتطلبات ال تتوفر بعض -

أفراد المحلیة من وجهة نظر  اإلدارةدارة اإللكترونیة في المتطلبات البشریة لتطبیق اإلدرجة متوسطة لتوافر تسجیل  -

 ؛ العینة

 ؛أفراد العینةمن وجهة نظر الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة  المتطلبات التقنیة اغلبعلى  تتوفر اإلدارة المحلیة -

 .اإللكترونیة اإلدارةقوانین وتشریعات تنظم معامالت  ال توجد -

 

 .التطبیقارة االلكترونیة، اإلدارة المحلیة، متطلبات اإلد: الكلمات المفتاحیة
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- Abstract 

This study aims at identifying the availability of the necessary requirements for the application 

of electronic management in the local administration in Algeria as well as  the obstacles to the transition 

to electronic management. The research issue of the study is the following: What are the requirements of 

implementing the electronic management in the local administration in Algeria?" 

In this context, the study adopts the descriptive approach suitable to the nature of the subject and 

its objectives. The first part of the research focuses on the theoretical framework of the subject and 

discusses the relating concepts. In addition to this, it highlights the importance of the electronic 

management and its benefits and the reality of its application in the Algerian local administration. 

The survey includes a sample of the employees of the local administration in the state of Adrar. 

The questionnaire data are statistically processed using the Statistical Package Program (SPSS). After 

analyzing the study data, the following results are obtained: 

- There are no statistical differences at the level of significance (0.05) between the responses of the 

study sample towards the requirements (organizational, human, technical and legal) for applying 

the electronic management in the local administration in Algeria due to the variables of the 

general data (gender, age, Educational, career level, years of professional experience); 

- Some organizational requirements for the application of electronic management in local 

administration are available from the point of view of the sample members; 

- recording a medium degree of availability of human requirements for the application of electronic 

management in the local administration from the point of view of the sample members; 

- The local administration has most of the technical requirements for the implementation of 

electronic management from the point of view of the sample members; 

- There are no laws and regulations organizing the electronic management transactions. 

 

-Keywords: Electronic Management, Local Administration, Application Requirements. 
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  :ةـــــــــتوطئ

یشهد العالم منذ بدایة القرن الواحد والعشرین تغیرات سریعة في كافة المجاالت االجتماعیة 

والمؤسسات والدول  األفرادواالقتصادیة والسیاسیة، وقد فرضت هذه التغیرات الكثیر من التحدیات على 

وانتشار استخدام في البیئة المتغیرة؛ وتعتبر ثورة المعلومات  والتأقلمبسبب الحاجة لمواكبة الواقع الجدید 

االنترنت في مختلف نشاطات الحیاة البشریة والتطور غیر مسبوق في مجال تكنولوجیا المعلومات 

حول مؤشرات التنمیة السائدة یر من المفاهیم غیرت معها الكثهذه التحدیات التي  أهم حدأواالتصاالت 

عتمد علیه المؤسسات في مختلف القطاعات لتكوین المعرفة ت رأسمال فكري الىالفرد  وتحولوتقدم الدول، 

استخدام المعلومات  وأصبحولالستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل من اجل بناء میزات تنافسیة مستدامة، 

مجتمعات  أو تعرف بمجتمعات المعرفة أمستوسیلة فعالة لتحقیق التنمیة وتشكیل المجتمعات الحدیثة التي 

لتكنولوجیا المعلومات  أخرىابتكارات جدیدة تتیح استخدامات  ینتج التطور التكنولوجي ومازال؛ المعلومات

المستندة  اإللكترونیةعالم المادي في النظم لللدمج اجدیدة من  أشكاال إیجاد آخرهاواالتصاالت لعل 

لیظهر مجاال جدیدا  ،جل تحسین الكفاءة والدقة والمنفعة االقتصادیة وتقلیل التدخل البشريأمن  ،للحاسوب

  ."األشیاءانترنت " لتطبیق التكنولوجیا سمي 

، مما دفع األداءلوجیة الفائقة تصنیع المعرفة والوسائل التكنو  آلیاتلقد افرز التقدم التقني العدید من 

من خالل دمج هذه الوسائل في مختلف مجاالت  من هذه الطفرةالحكومات والمؤسسات تسارع لالستفادة 

الیدویة التقلیدیة الى استخدام  األسالیبمن استخدام  اإلداریة األعمالوقد نتج عن هذا انتقال  نشاطها،

 اإلدارة أهمهاجدیدة  إداریةوظهرت مفاهیم  األعمالوبالتالي فقد تغیرت من بیئة االلكترونیة،  األسالیب

  .االلكترونیة

 أصبحلكن مع ظهور االنترنت  ظاهرة جدیدة اإلدارةلم یكن استخدام نظم المعلومات والحواسیب في 

لحجم  الفوريالتي مكنت من االتصال السریع والتبادل ، هذا االستخدام مستندا الى هذه الشبكة العالمیة

هذه التقنیات خیارا  وأضحت ،وزبائنها بأسواقها، وجعلت المؤسسات ترتبط مباشرة هائل من المعلومات

   .اإلداریةللقیام بمختلف المهام والوظائف  أساسیا

 األجهزة أصبحتومع التطور دور الدولة وتعدد مجاالت تدخلها من اجل تحقیق التنمیة المستدامة، 

جل مواكبة تطلعات أضغوطا متزایدة من  -الى جانب الضغوط المالیة –الحكومیة تواجه  اإلداریة
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الى الحاجة الى  فةإضاالجدیدة،  األعمالالمواطنین المنقادة بالتطور التقني، والحاجة الى التكیف مع بیئة 

         . البیروقراطیة اإلجراءاتالناتجة عن  اإلداریةالمستمر وحل المشاكل  اإلداري اإلصالح

ترسخت القناعة بدور هذه  أنبعد ، حتمیاً  أضحى اإللكترونیة اإلدارةنحو  األعمالتحول  أنبید  

فهي تحاول االستفادة من الحكومة الجزائریة هذه الحقیقة،  أدركتوقد خیرة في تسریع وتیرة التنمیة، األ

نظام  إحاللبالحكومة  فبدأت ، ومجارات مثیالتها من الدول؛في المجال المعلوماتي اإلمكانیاتمختلف 

تكنولوجیا المعلومات واالتصال في  وٕادماجلكتروني شامل من خالل تعمیم استخدام االنترنت وترقیة إ

مشروع  إطارباالنترنت في  والمؤسسات األفرادجل تسهیل ربط أة، كما اجتهدت من مختلف قطاعات الدول

  . الجزائر االلكترونیة

 : الدراسة إشكالیة -  1

تعاني تشكل اإلدارة المحلیة ركیزة التنظیم اإلداري في الدولة، وتعتبر محرك للتنمیة المحلیة؛ ولكن 

هدر  إلىالمحلیة في الجزائر من مشاكل البیروقراطیة التي تحد من جودة الخدمات العامة، وتؤدي  اإلدارة

هي لیست بمعزل عن التغیرات التقنیة في  أخرى؛ ومن جهة ر من الوقت والموارد، هذا من جهةالكثی

، حیث یمكن المحلیة العمومیة اإلدارةفي تحدیث  اإلسراعالمجاالت المرتبطة بنشاطها، مما یحتم مختلف 

في  اإللكترونیة اإلدارةن تطبیق إوالمواطن، وعلیه ف اإلدارةاالستفادة من التكنولوجیا في تحسین العالقة بین 

هذا المسعى یتطلب توفیر  أن إال، اتحقیقه الىالدولة تسعى التي  األهداف كأحدفرض نفسه المحلیة  اإلدارة

التقدم نحو هذا الهدف یتم بخطوات مترددة ال  أنبینما نالحظ كل الوسائل والشروط الضروریة لنجاحه؛ 

  :رئیسیة وهي إشكالیة، ومن هنا تبرز لنا اإلدارةتعكس مستوى التحدي المفروض على 

  "المحلیة في الجزائر؟  اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةما هي متطلبات تطبیق " 

  :نطرح التساؤالت الفرعیة التالیة فإننا اإلشكالیةبجوانب هذه  ولإلحاطة

 تطبیقها؟ أهمیةوما  اإللكترونیة اإلدارةما هو مفهوم  - 

 المحلیة؟ اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةهل توجد مجاالت لتطبیق  - 

 المحلیة ؟ اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةالمؤهلة الالزمة لتطبیق  البشریة المواردما مدى توفر  - 

 المحلیة؟ اإلدارةالمحلیة على الوسائل التقنیة الضروریة لتطبیق  اإلدارةهل تتوفر  - 
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 اإلدارة نحو للتحول الالزمة القانونیة األطرالمحلیة وتتوفر  إلدارةل هل تساعد الظروف التنظیمیة - 

 ؟اإللكترونیة

 االلكترونیة؟ اإلدارةتطبیق  ألهمیةالمحلیة  اإلدارةموظفي  إدراكما مدى  - 

  : فرضیات الدراسة  – 2

 :ومن خالل هذه التساؤالت فان الباحث یقترح الفرضیات التالیة

 االلكترونیة؛ اإلدارةتطبق فیها  أنالمحلیة التي یمكن  اإلدارةتوجد بعض المجاالت في نشاط  - 

 اإلدارةالمحلیة ال تملك المؤهالت والمهارات الالزمة لتطبیق  اإلدارةالموارد البشریة الحالیة في  - 

 االلكترونیة؛

 االلكترونیة؛ اإلدارةالمحلیة على بنیة تحتیة تقنیة كافیة لتطبیق  اإلدارةال تتوفر  - 

 االلكترونیة؛ اإلدارةیق تطب أمامالمحلیة یعتبر عائقا  اإلدارةالواقع التنظیمي في  إن - 

في  المحلیة اإلدارةالتحول للعمل االلكتروني في  أمام األساسیةحد العوائق أیشكل الفراغ القانوني  - 

 ؛الجزائر

 .المحلیة اإلدارةلدى موظفي  اإللكترونیة اإلدارةتطبیق  بأهمیة إدراكیوجد  - 

 :یتم اقتراح الفرضیات التالیة جل التأكد من ذلك میدانیاً أومن 

ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائیة بین آراء عینة الدراسة حول توفر متطلبات تطبیق اإلدارة  - 

 ؛)الرتبة وسنوات الخبرة(لمتغیراتهم الشخصیة  اإللكترونیة تعزى

 ؛اإلدارة اإللكترونیة لدى الموظفین في اإلدارة المحلیةبأهمیة ال یوجد إدراك كبیر  - 

ألفراد عینة الدراسة على ترتیب ) هیئات اإلدارة المحلیة(ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لمقر العمل  - 

 ؛دارة المحلیةمتطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإل

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات عینة الدراسة نحو تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تعزى  - 

 .)الهیئات اإلداریة(الى مكان العمل 

 :الدراسة  أهمیة - 3

 اإللكترونیة اإلدارةمتطلبات تطبیق " الموضوع الذي یتناوله وهو أهمیةهذا البحث في  أهمیةتكمن 

، حیث یشهد الواقع تحول تقدیم العدید من الخدمات العمومیة لمختلف "المحلیة في الجزائر اإلدارةفي 
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القطاعات في الدولة عبر شبكة االنترنت، كما تعرف الجزائر حركة تشریعیة لقوانین تعكس رغبة في ولوج 

الى بروز تحدي الجریمة  إضافةوتوجه نحو تبني مشروع الحكومة االلكترونیة،  اإللكترونیةعالم التجارة 

هذه الدراسة في الجانبین النظري والتطبیقي، یمكن توضیحهما في  أهمیةتتمثل ؛ وفي ضوء ذلك االلكترونیة

  :األتي

 :الجانب النظري -أ 

یعد من المواضیع الحدیثة التي  اإللكترونیة اإلدارةموضوع  أنالنظریة لهذه الدراسة في  األهمیةتكمن 

مزید  إلىهذا الموضوع مازال یثیر جدال فكریا ونقاشا عمیقا یحتاج  أنمحل اهتمام الباحثین؛ كما  أصبحت

بالبحث الكافي من قبل الباحثین في الدول العربیة،  اإللكترونیة اإلدارةمن البحث، حیث لم یحظ موضوع 

هذه الدراسة  تأتيلعربیة، لذلك ا اإلدارة أدبیاتفي  التطبیقیةمما یفسر الندرة النسبیة للبحوث والدراسات 

الى المساهمة المتوقعة للنتائج  إضافة، الفكري للموضوع واإلثراءللمساهمة في سد النقص في هذا المجال، 

  .المحلیة اإلدارةفي  اإللكترونیة لإلدارةالضروریة للتطبیق الفعال  المتطلباتفي تحدید  إلیهاالمتوصل 

 :الجانب التطبیقي - ب 

 أجهزتهااالقتصادیة واالجتماعیة في المجتمع بواسطة  األنشطةنظرا لزیادة دور الدولة في توجیه 

 أنشطتهاالمحلیة تلعب دورا هاما في تنفیذ برامج التنمیة في الدولة بمختلف  اإلدارةالمختلفة، فان  اإلداریة

  .والخدمات التي تقدمها

من  في الجزائر المحلیة اإلدارةاستفادة  وفرص واقعیحاول الباحث من خالل هذه الدراسة استجالء 

والوقوف ، نشاطها اإللكترونیة اإلدارةمجاالت تطبیق تحدید متطلبات ذلك، وتوضیح مزایا الثورة الرقمیة، و 

خاصة في وقت تسعى فیه  ،المحلیة اإلدارةفي العمل االلكتروني  إلى على مقومات ومعوقات التحول

تمیز الجزائر بشساعة مساحتها مما یبرر  إلىهنا  اإلشارة؛ كما تجدر حكومة االلكترونیة إنشاء إلىالجزائر 

  .المناطق النائیة إلىالتكالیف  بأقلضرورة البحث عن طرق لتوصیل الخدمات 

، بما یساعد المحلیة اإلدارةالعمل في  إجراءاتتساهم نتائج هذه الدراسة في تطویر  أنالباحث  أملوی

  .المواطن رضاة الخدمة العمومیة ویحقق في تحسین جود
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 :أهداف الدراسة  -  4

 اإللكترونیة اإلدارةالتعرف على مختلف متطلبات تطبیق یهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى 

ي فهذا التحول، و  إحداثالقیام به من اجل  اإلدارةما یجب على  وٕابرازالمحلیة في الجزائر،  اإلدارةفي 

  :تحقیق مجموعة من األهداف هيالباحث  یتوخىضوء ذلك 

 المحلیة؛ اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةإبراز أهمیة تطبیق  - 

 المحلیة؛ اإلدارةفي نشاط  اإللكترونیة اإلدارةالكشف عن مجاالت تطبیق  - 

 المحلیة في الجزائر؛ اإلدارةإلقاء الضوء على وضعیة توظیف تقنیات المعلومات واالتصال في  - 

المحلیة  اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةانیات البشریة والتنظیمیة والتقنیة الالزمة لتطبیق تحدید اإلمك - 

 في الجزائر؛

التوصل إلى نتائج تمكن من صیاغة مجموعة من التوصیات المتعلقة بموضوع الدراسة یمكن األخذ  - 

 .المحلیة واإلدارات العمومیة عامة في الجزائر اإلدارةبها في تطویر 

 :اختیار الموضوع أسباب -  5

 ألهمیة وٕادراكه، واهتماماتهنبع اختیار الباحث لدراسة هذا الموضوع من طبیعة تخصص الباحث 

 أنالملتقیات العلمیة على اختالف اشكالیاتها، كما الندوات و في محاور اغلب  إدراجهالموضوع الذي یتم 

هم لالستفادة من اتمما یعكس زیادة تطلع ،المجتمع أفرادمصطلحا شائعا بین  أصبحت االلكترونیة اإلدارة

  :موضوعیة الختیار هذا الموضوع وهي أسبابهناك  ،الى ذلك إضافة؛ اإلدارةهذا النمط من 

تحدیا للجهات  أصبحالمحلیة في الجزائر  اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةتطبیق  أنالحظ الباحث  - 

یث ورغم النتائج االیجابیة الملموسة لتقدیم بعض كان هدفا تسعى لتحقیقه، ح أنبعد ، الوصیة

تواجه  اإلدارة أن إالخدمات استخراج الوثائق والتسجیل عبر االنترنت واعتماد الوثائق البیومیتریة، 

 تعیق عملیة التحول؛ وٕاداریةمشاكل تقنیة 

لكترونیة دون االهتمام باالستفادة من إتقدیم الخدمات للمواطنین بطریقة المحلیة على  اإلدارةتركیز  - 

 ؛ األخرى اإلداریةالوظائف  أداءفي  اإللكترونیة اإلدارة
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تبني العدید من الدول لمشاریع الحكومة االلكترونیة، واالهتمام الدولي الراهن بتطبیقات تكنولوجیا  - 

 اإلدارةمثل  المعلومات واالتصاالت في مختلف المجاالت، وبروز مفاهیم مختلفة في هذا المجال

 االلكترونیة، التجارة االلكترونیة، االقتصاد الرقمي، مجتمع المعلومات والمعرفة؛

بالنسبة للمؤسسات  اإللكترونیة لإلدارةاالقتصادیة  األهمیة إبرازتوصل العدید من الدراسات الى  - 

 .الدولو 

 : حدود الدراسة  -  6

 :الحدود الزمنیة -أ 

من خالل الدراسات  ،االلكترونیة اإلدارةفي فترة یزید فیها االهتمام بموضوع یتم انجاز هذه الدراسة 

یتوافق مع خصائص  اإللكترونیة لإلدارةتكوین تصور ومفهوم  إلىالتي تهدف  ،والبحوث والملتقیات العلمیة

في فترة یتزاید بروز حتمیة االندماج  أخرى؛ وأیضاالمجتمعات من جهة؛ وطبیعة نشاط المؤسسات من جهة 

التحدیات التي تواجه المؤسسات العامة والخاصة، حیث  كأحدفي مجتمع المعرفة واالقتصاد الرقمي، 

تعرف فیها  بدأتبرامج وتسخیر الموارد من اجل مواكبة عصر المعلومات، فترة الوضع  إلىتتسارع الدول 

الحكومة الجزائریة على  تأكیدویزید فیها  لعالم نجاحا ملحوظا،في بعض دول ا اإللكترونیةتجارب الحكومة 

    .ضرورة المضي قدما في هذا المسعى

 :الحدود المكانیة - ب 

المحلیة لوالیة ادرار  اإلدارة، وقد تم اختیار المحلیة في الجزائر اإلدارةدراسة على  البحثتقتصر 

  .لوالیة ادرارالمحلیة  اإلدارةفي موظفي التطبیقیة مجتمع الدراسة یتمثل ، حیث كعینة للدراسة

  :الحدود الموضوعیة  -ج 

 اإلدارةالتنظیمیة، التقنیة والقانونیة لتطبیق  سة على تناول المتطلبات البشریة،تركز هذه الدرا

  .  المحلیة في الجزائر اإلدارةفي  اإللكترونیة

 :الدراسة  وأدواتمنهج  -  7

بمختلف  واإلحاطةالدراسة  إشكالیةیعتمد الباحث المنهج الوصفي التحلیلي المناسب لمعالجة 

لجمع البیانات  كأدواتجوانبها، من خالل دراسة الواقع وتشخیصه، ویستخدم المالحظة واالستبیان 

االستقصاء المسح لعینة عشوائیة من مجتمع الدراسة، ویتم تحلیل نتائج عملیة  بأسلوبالمیدانیة، وذلك 
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؛ وقد استعان وأهدافهاالمالئمة لطبیعة الدراسة  اإلحصائیة األسالیبباستخدام مختلف  إحصائيبمنهج 

 SPSS" الباحث بحزمة البرامج التطبیقیة اإلحصائیة في مجال العلوم االجتماعیة والمعروفة تجاریا باسم

V23 ".  

والمنشورات والمواقع  األكادیمیةالبحوث الكتب و من ، مختلف المصادر والمراجع إلىویستند الباحث 

بمختلف المفاهیم التي تتضمنها هذه الدراسة  اإللماممنها في  ویستفید المتعلقة بموضوع البحث، اإللكترونیة

  .الدراسة أهدافبموضوعیة وبالشكل الذي یخدم 

 :الدراسات السابقة  - 6

االلكترونیة، ویمكن ذكر بعض تلك الدراسات التي لقد تناولت العدید من الدراسات موضوع االدارة 

 .لها عالقة مباشرة بموضوع البحث

 1) 2001(ستامولیس وزمالؤه :  دراسة (Stamoulis ; et al)  

تكنولوجیات االتصاالت والمعلومات الحدیثة  استخدام وسائلحاولت الدراسة التعرف على متطلبات 

في طریقة إدارة المعلومات من النظر  ادةالبحث في كیفیة إعوذلك من خالل  ؛الحكومیة في المؤسسات

رؤیة  ضرورة وضعالدراسة إلى  وقد خلصت هذه، ة اإللكترونیة یخدمات الحكوماجل تحقیق كفاءة ال

على  إجراءاتعدة  اتخاذالكتروني یتطلب معلومات نظم لتحقیق هذا المشروع؛ وان اعتماد وأهداف واضحة 

ولتطبیق . عالقات رقمیةلمؤسسات الحكومیة جمیعها، وربط جمیع الفئات من خالل ا العمل الداخلي مستوى

  .فلسفة اإلدارة العامةوفي المؤسسة  فيمطلوب  التحولتلك األنظمة، فإن 

  2).2006(دراسة شائع بن سعد أمبارك القحطاني  

وما متطلبات  ما مجاالت تطبیق اإلدارة اإللكترونیة: التالیة اإلشكالیةتمحورت هذه الدراسة حول 

  ومعوقات ذلك في السجون السعودیة؟

 :وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالیة

في تحقیقها بدرجة عالیة من وجهة نظر أفراد الدراسة  إن أهم اإلیجابیات التي ُتسهم اإلدارة اإللكترونیة -

سرعة الرجوع إلى البیانات والمعلومات السابقة ـ : (إال األقل أهمیة بحسب ترتیبها تنازلیا من األهم

                                                           
1- Stamoulis, D et al , Revisiting public information management for effective e-government 

services , Information Management & Computer Security; Vol. 9, No. 4 (2001) ,pp.231-245.  
دراسة تطبیقیة على المدیریة العامة  –" في السجون اإللكترونیة اإلدارةمجاالت ومتطلبات ومعوقات تطبیق شائع بن سعد أمبارك القحطاني،  - 2

 .5، ص 2006السعودیة،  ،غیر منشورة، جامعة نایف،  رسالة ماجستیرللسجون بالمملكة العربیة السعودیة، 
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توفیر الكثیر من الوقت للعاملین ـ تساعد في الحصول على البیانات والمعلومات المتعلقة بالعمل في 

 ).أي وقت ومن أي مكان ـ زیادة كفاءة العمل اإلداري

التي وافق أفراد الدراسة بشدة على ضرورة  في السجون إن أهم متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة -

تحقیق الربط اإللكتروني بین المدیریة العامة : (توفیرها بحسب ترتیبها تنازلیَا من األهم إلى األقل أهمیة

للسجون وكافة فروعها ـ توفیر نظام أمنى لحمایة بیانات ومعلومات المستفید في كافة تعامالته 

وادر البشریة ـ توفیر حاسبات آلیة تُناسب تطبیقات اإلدارة اإللكترونیةـ اإللكترونیةـ تعلیم وتدریب الك

 ).وجود الفنیین المتخصصین لمعالجة المشكالت واألعطال

في آراء أفراد الدراسة حول إدراك أهمیة  0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -

السجون السعودیة ومعوقات ذلك وسبل الحد من أثر  في ومجاالت ومتطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة

العمر، الرتبة أو : (تلك المعوقات یمكن إن ُتعزى إلى اختالف متغیراتهم الشخصیة والوظیفیة التالیة

 ).المرتبة، المستوى الوظیفي، المستوى التعلیمي، عدد سنوات الخدمة في السجون

  1 .)2008(خلیفة بن صالح بن خلیفة المسعود،دراسة  

ما المتطلبات البشریة والمادیة الالزم توافرها لتطبیق : التالیة اإلشكالیةتمحورت هذه الدراسة حول  

  في المدارس الحكومیة وذلك من وجهة نظر مدیري المدارس الحكومیة؟ اإلدارة اإللكترونیة

 :وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالیة

المدرسیة المؤهلة تأهیَال فنیا والقادرة على استخدام تقنیة  اإلداریةضرورة توافر الهیئة  -

 .المعلومات

 اإلداریةلألعمال  الحاجة إلى تواجد المبرمجین القادرین على تصمیم وتطویر البرامج اإللكترونیة -

المدرسیة مع تواجد الفنیین المهرة الذین یعملون على مواجهة األعطال التي تحدث في األجهزة 

 .الحاسوبیة وملحقاتها وشبكات االتصال

 .ضرورة توافر العنصر البشري الفاعل في المدرسة، والذي یقوم على إدخال وٕاخراج بیاناتها -

لدراسة على محاورها وفقا لبعض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في استجابة مجتمع ا -

 ).المرحلة الدراسیة، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الدورات التدریبیة(المتغیرات التالیة 

 

                                                           

في المدارس الحكومیة، من وجهة نظر مدیري  اإللكترونیة اإلدارةالمتطلبات البشریة والمادیة لتطبیق خلیفة بن صالح بن خلیفة المسعود،  - 1 

 .4، ص 2008غیر منشورة، جامعة أم القرى، السعودیة،  رسالة ماجستیر المدارس ووكالئها بمحافظة الرس،
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 1.)2013(محمد یحیاوي  دراسة   

 اإلدارةفي حل المشاكل التي تتخبط فیها  اإللكترونیةفعالیة الحكومة  إبرازهدفت الدراسة الى 

الى تقییم  إضافة؛ اإلداریة اإلجراءاتالعمومیة في الجزائر، من خالل  دورها في تحقیق الشفافیة وتبسیط 

سید تج إمكانیةدراسة كزت تحدیدا على ر و البیئة الرقمیة في الجزائر ومدى مواكبتها للتطورات التكنولوجیة، 

  :أهمهاوقد خلصت الدراسة الى عدة نتائج ، 2013 مشروع الجزائر الكترونیة

ونشاط مؤسسات القطاع  األفرادسوف یؤدي الى تغیرات في حیاة  اإللكترونیةمشروع الحكومة  أن - 

العام و القطاع الخاص، ویتطلب من هذه المؤسسات تغیرات في بنائها التنظیمي واالستثمار في 

 مجال تكنولوجیا المعلومات؛

 .معلوماتي لحمایة معلومات الحكومة والتجارة والحیاة الخاصة للمواطنینضرورة وجود نظام امن  - 

عدم تحدیث التشریعات القانونیة في الجزائر لمواكبة التطبیق الفعال لمشروع الجزائر االلكترونیة،  - 

 .النترنتنسبة النفاذ لوانعدام الترویج له، وضعف 

 2؛)2015(الزهراء طلحي، رحایلیة سیف الدین ةدراسة فاطم  

ما هي أهم الصعوبات والعراقیل التي تحول دون تطبیق : التالیة اإلشكالیةتمحورت هذه الدراسة حول 

 في المؤسسات العمومیة بوالیة سوق أهراس من وجهة نظر أفرادها؟ اإلدارة اإللكترونیة

في  على انه توجد معوقات تحول دون تطبیق اإلدارة اإللكترونیة الدراسة فرضیاتودلت نتائج اختبار 

 :المؤسسات العمومیة لوالیة سوق أهراس، ومن أهمها

 ؛ )االنترنت(عدم توفر البرامج التدریبیة الستخدام الشبكة العالمیة للمعلومات  - 

 ؛عدم توفر دورات تدریبیة فعالة للعاملین - 

 ؛ى تفعیل اإلدارة اإللكترونیةاالفتقار إلى العنصر البشري المدرب عل - 

 .عدم اقتناع العمال واألفراد الفنیین بجدوى تطبیق اإلدارة اإللكترونیة - 

  3؛)2016(دراسة بوزكري جاللي  

                                                           
 ،رئاز جلا، 3دكتوراه، غیر منشورة، جامعة الجزائر أطروحة. اإلداریة الجزائر نموذجا اإلجراءاتلتبسیط  كأداة الحكومة اإللكترونیة ،محمد یحیاوي -  1

2013. 

ـ دراسة میدانیة لمجموعة من اإلدارات بوالیة :"العمومیة الجزائریة اإلدارةب اإللكترونیة اإلدارةمعوقات تطبیق ، وآخرونطلحي  الزهراء ةفاطم - 2 

 .2الجزائر، ص  2، جامعة البلیدة 2015نوفمبر  18-17ورقة بحثیة مقدمة لفعالیات الملتقى الدولي األول یومي سوق أهراس، 

، 2016، الجزائر، 3جامعة الجزائر  ، غیر منشورة،دكتوراه أطروحة، في المؤسسات الجزائریة واقع وأفاق اإللكترونیة اإلدارة، بوزكري جاللي - 3 

 .4ص 
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إلى أي مدى استجابت المؤسسات الجزائریة لتطبیق : التالیة اإلشكالیةتمحورت هذه الدراسة حول 

  اإللكترونیة، وما هي التطلعات التي تسعى لتحقیقها؟ اإلدارة

 :الدراسة الى النتائج التالیة خلصتوقد 

 ؛السابقة للمؤسسة اإلداریةهي بدیل جدید یعید النظر في الممارسات  اإللكترونیة اإلدارة - 

 ؛اإللكترونیةإن تفاعل المكونات والمقومات األساسیة للتنظیم اإللكتروني یشكل اإلطار العام لإلدارة  - 

اإللكترونیة، وتتجلى معایرها في القیم  اإلدارةتظهر محددات الخدمة الرشیدة أثناء تطبیق آلیة  - 

التواصل اآلني، الشفافیة، الدیمومة واالستمراریة، االستجابة، السرعة وربح الوقت والدقة في : التالیة

 .تحدید المهام

 ،1 ؛)2016(دراسة أحالم محمد شّواي  

في تطویر األداء الوظیفي  اإللكترونیة اإلدارةما تأثیر : التالیة اإلشكالیةتمحورت هذه الدراسة حول 

  ؟)حجم األداء وسرعته وبساطته ونوعیته(وتحسینه 

 :وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالیة

في مختلف  اإلدارةنمط جدید من اإلدارات أحدث تغییرات عمیقة في بیئة  اإللكترونیة اإلدارة - 

 .أفضل خدمات للمستفیدین وأداء أفضل للموظفین والعاملین: التنظیمات االجتماعیة، من فوائدها

تقلیل الجهد : على تطویر األداء الوظیفي وتحسینه هي اإللكترونیة اإلدارةمن أهم انعكاسات  - 

صناع ( والكلفة المادیة للعمل، تكوین عناصر بشریة مؤهلة في مجال تكنولوجیا المعلومات

 .، تدریب األفراد بسرعة أكبر على متطلبات العمل اإلدارياإلداریة، التقلیل من المستویات )المعرفة

  :اغلب هذه الدراسات أنهاوما یمیز 

واستخدمت مصطلح الحكومة  واإلدارة اإللكترونیة لم تفرق بین مفهوم الحكومة اإللكترونیة - 

  االلكترونیة؛

ولیس على متطلبات  اإلدارة اإللكترونیة أو الحكومة اإللكترونیةركزت على الهدف من تطبیق  - 

 تطبیقها؛

                                                           
مجلد رقم  ،لباب ةعماج ، العلوم اإلنسانیة،مجلة جامعة بابلوتأثیرها في تطویر األداء الوظیفي وتحسینه،  اإلدارة اإللكترونیةأحالم محمد شّواي،  - 1

 .3388ص  ،قار علا ،2016، 04العدد  24
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 اإلدارةولم تركز على قطاع  في بعض القطاعات اإللكترونیة اإلدارةكانت دراسات عامة لواقع  - 

 .المحلیة

  :وقد استفادت هذه الدراسة من مختلف الدراسات السابقة، خاصة في الجوانب التالیة

 الدراسة الحالیة بالمعلومات النظریة المتعلقة بموضوع الدراسة؛ إثراء - 

 .الدراسة المتمثلة في االستبیان أداة أعداءالمساعدة على  - 

 لإلدارةالنظریة  األسسهذه الدراسة مع الدراسات السابقة في عرض  تلذلك فقد تشابه

 اإلدارةلتطبیق  األساسیةلبات االلكترونیة؛ وقد اختلفت معها في تركیز الدراسة الحالیة على المتط

االلكترونیة دون خلط بالمفاهیم  لإلدارةااللكترونیة في المؤسسة، وكذلك في اعتماد مفهوم دقیق 

  .المحلیة اإلدارةركز الجانب التطبیقي لهذه الدراسة على قطاع  أخرىومن جهة . المشابهة

 :صعوبات الدراسة -  7

  :الصعوبات التي واجهت الباحث عند القیام بهذه الدراسة أهممن 

 المحلیة لها عالقة مباشرة بالدراسة؛ اإلدارةعن  إحصائیاتصعوبة الحصول على  -

البشریة  باإلمكانیاتتقاریر داخلیة تتعلق  أوعدم التمكن من الحصول على معلومات  -

عبر مصالح دارة االلكترونیة وتطبیق اإلوالمیزانیات المخصصة لتعمیم الخدمات البیومتریة 

 .المحلیة اإلدارة

 :محاور الدراسة -  8 

ماهیة  إلى األولفصول، نتطرق في الفصل  أربعةالمطروحة في بحث یتضمن  اإلشكالیةنعالج 

 اإللكترونیة اإلدارة وأهدافتضمن المفهوم والتعاریف، مباحث ت ثالثةااللكترونیة، من خالل  اإلدارة

  .االلكترونیة اإلدارة، وكذا وظائف مراحل تطبیقها إلى إضافةومزایاها، 

حیث یقوم الباحث بتحدید هذه االلكترونیة،  اإلدارةمتطلبات تطبیق حول الفصل الثاني وتمحور 

المتطلبات التنظیمیة،  األولمختلف المفاهیم المرتبطة بها، فیتناول المبحث  وٕابرازالمتطلبات والتعریف بها 

  .البشریة ، ونستعرض في المبحث الثالث المتطلبات التقنیة المبحث الثاني فیخصص للمتطلبات  أما

 اإللكترونیة اإلدارةالمحلیة ومجاالت تطبیق  اإلدارةالتعریف ب إلىبینما نتناول في الفصل الثالث  

المحلیة والنشاطات التي یمكن ان تؤدى الكترونیا،  اإلدارةحیث نبرز في مباحث هذا الفصل مفهوم  فیها،
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حلیة كخدمة الم اإلدارةعلى خدمات  أثرها إبرازالمحلیة من خالل  لإلدارة اإللكترونیة اإلدارة أهمیةكما نبرز 

  .مالمحلیة كمرفق عا اإلدارة أداءعلى  وأثرهاعمومیة، 

التي اعتمدت على االستبیان، حیث یتم  المیدانیةالفصل الرابع عرض نتائج الدراسة  یشمل وأخیرا

  .، واختبار فرضیات الدراسةنتائج االستقصاءومناقشة تحلیل عرض 



  

  

  ����������� �

�����������������������  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اإللكترونیة دارةماھیة اإل: األولالفصل 

- 2  -  

  

  :تمهید 

سواء من على المستوى  األخیرة اآلونةبكثیر من االهتمام في  اإللكترونیة اإلدارةحظي موضوع 

ضرورة استغالل التكنولوجیا الرقمیة في مختلف  تأكدت أنبعد وذلك  ،التطبیقي أو المستوىالفكري 

ذا المجال تستخدم في ه والبحوث الكتابات أن إال ؛المؤسسات إدارة، وفي اإلنسانيمجاالت النشاط 

تحدید مفهوم كل  أهمیة، مما یبرز "اإللكترونیة اإلدارة" العدید من المصطلحات المشابهة لمصطلح 

    .والعالقة بینها وتمییز هذه المصطلحات عن بعضها البعض ،مصطلح

 مفهومها إلىالتطرق من خالل  ،اإللكترونیة دارةاإل بماهیةإلحاطة لهذا الفصل  لذلك نخصص

ومراحله، ونوضح في آخر الفصل  اإللكترونیةاإلدارة  إلىالتحول  جوانبعرض  إلى، إضافة هاونشأت

  :، حیث یشتمل الفصل على المباحث التالیةاإللكترونیةوظائف اإلدارة 

  اإللكترونیةمفهوم اإلدارة : المبحث األول - 

 اإللكترونیةاإلدارة  إلىعملیة التحول : المبحث الثاني - 

  .اإللكترونیةظائف اإلدارة و  :المبحث الثالث - 
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   اإللكترونیة دارةمفهوم اإل: المبحث األول

نتطرق في هذا المبحث ، لذلك المرتبطة به األساسیةموضوع التعریف بالمفاهیم  أيتتطلب دراسة 

ذا ، وهو ما تتضمنه مطالب هفوائدهاو  أبعادها نبرز، كما وخصائصها اإللكترونیة دارةالتعریف باإل إلى

   .المبحث

  اإللكترونیة دارةاإلتعریف : األولالمطلب 

، د من النقاشات من طرف مختلف المفكرین والمؤلفینخضع للعدی اإللكترونیة دارةن تعریف اإلإ 

محاوالت أن هناك ، حیث نجد المفهوم االتي تناولت هذ واألدبیاتفي مختلف المراجع  ذلك جلیاً  ویتضح

مصطلح االدارة  بین خلطالمراجع وجود  عضنسجل في بكما  ح؛لهذا المصطل أحدضبط مفهوم و 

التعاریف التي تناولت هذا  أهممفاهیم مشابهة؛ لذلك سوف نبرز  ومصطلحات أخرى لها اإللكترونیة

بحثنا من جهة،   أهدافیتفق مع  لنعتمد مفهوماً  ،المصطلح وتمییزه عن غیره من المصطلحات المشابهة له

  .أخرىالبحث من جهة  اذه إضافات أحدویكون 

تمیل  عمالاألموارد معلوماتیة تعتمد على االنترنت وشبكات  إدارة: " بأنها اإللكترونیة دارةاإلتعرف  - 

 رأس أصبحالحد الذي  إلى ،وما یرتبط بها األشیاء وٕاخفاءتجرید  إلىوقت مضى  أيمن  أكثر

كفایة في  واألكثر ،تحقیق أهدافهااألكثر فعالیة في المال المعلوماتي المعرفي الفكري هو العامل 

  1."استخدام مواردها

 إلىمن خالل االنترنت والشبكات، ویشیر  إدارةهي  اإللكترونیة دارةاإل أنیوضح  هذا التعریف إن

من تحدید مفهوم  أكثرالمال الفكري  رأسیركز على  انه إالالموارد المدارة في المؤسسة،  أحدكالمعلومات 

  .ةاإللكترونی دارةاإل

ذلك ؛ و إلكترونیة أعمال إلىالورقیة  عمالاألنظام یقوم بتحویل :" بأنها اإللكترونیة دارةاإلوعرفت  -

 الواحدةم العمل وفق النافدة المنظمة، ومن ت أعمال بأتمتة تبدأ بالقیام بخطوات رئیسیة محددة،

على توفیر الوقت نعكس بالنتیجة الورقیة، مما ی عمالاألالذي یحقق التوفیر في الوقت وفي حجم 

الذي یخلق فرص عمل جدیدة تنعكس  األمر، أخرى أماكنالمالیة التي یمكن توظیفها في  واألعباء

   2".على قدرات وكفاءات العاملین ایجابیاً 

                                                           
 .157ص ، 2009، األردن، للنشردار الیازوري  ة والمعرفة اإللكترونیة،اإلدار نجم، نجم عبود  - 1

، 2010، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، مرتكزات فكریة ومتطلبات تأسیس عملیة: اإلدارة اإللكترونیةوآخرون،  ؛عادل حرحوش الفرجي - 2

 .12ص
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 : اإللكترونیة لإلدارةوبنفس سیاق هذا التعریف نجد التعریف التالي 

 إلى) الطویلة باستخدام األوراق اإلجراءات(یة والخدمات اإلداریة التقلید عمالاألتحویل كافة هي "  -

وهو ما یطلق ، دارةتنفذ بسرعة عالیة ودقة متناهیة باستخدام تقنیات اإل إلكترونیةوخدمات  أعمال

  1".بال ورق إدارةعلیه 

توفیر و  الدقة جلأمن  دارةاإل أعمال أتمتةمجرد  بأنها اإللكترونیة دارةاإل ناالتعریف ناهذتناول 

  .ووظائفها اإلداریةجوهر العملیة  في حین اغفال ؛المالیة األعباءو الوقت 

عملیة مكننة جمیع مهام ونشاطات المؤسسة اإلداریة باالعتماد على "بأنها) السالمي والسلیطي(رفها وع -

الجدیدة في تقلیل استخدام الورق  دارةتحقیق أهداف اإل إلىكافة تقنیات المعلومات الضروریة، وصوال 

إلجراءات والقضاء على الروتین، واالنجاز السریع والدقیق للمهام والمعامالت، لتكون كل وتبسیط ا

  2."الحقا اإللكترونیةجاهزة للربط مع الحكومة  إدارة

هي االعتماد على  اإللكترونیةفاعتبر أن اإلدارة  لم یختلف هذا التعریف عن التعریفین السابقین        

 اإللكترونیة دارةنه یضیف بان اإلأ إال ؛وتبسیط اإلجراءات األداءق الدقة في تقنیات المعلومات بهدف تحقی

من اجل  اإللكترونیةاإلدارة  إلىتتحول كل مؤسسة  أن، بحیث یجب اإللكترونیةمرحلة سابقة للحكومة 

  .اإللكترونیةتكوین الحكومة 

نترنت المتغیرة لأل اإلمكانیات القائمة على اإلداریةالعملیة :" بأنها اإللكترونیة دارةاإلكما عرفت  -

 واآلخرینالقدرات الجوهریة للشركة الرقابة على الموارد و في تخطیط وتوجیه و  عمالاألوشبكات 

 3".الشركة أهدافجل تحقیق أبدون حدود، من 

انجاز وظائف و  اإلداریةیات المختلفة لتسهیل العمل اإللكترونیةاستخدام التقنیات :" بأنها عرفتو  -

  4".وقت واقل كلفة وبأسرع إلكترونیةوقیادة ورقابة  وتنظیمتخطیط  من دارةاإل

استخدام نظم تكنولوجیا المعلومات واالتصال وخاصة شبكة االنترنت في جمیع " :بأنهاوكذا عرفت  -

 األداءالعملیات اإلداریة الخاصة بمنشاة ما بغیة تحسین العملیة اإلنتاجیة وزیادة كفاءة وفاعلیة 

  1".بالمنشاة

                                                           
 .54ص  ، 2012سوریا،  دار رسالن، ،اإلدارة اإللكترونیةمصطفى یوسف كافي ،  - 1

 .34ص  ،2009، دار وائل للنشر، األردن، الطبعة الثانیة، اإلدارة اإللكترونیةعالء عبد الرزاق السالمي ؛ خالد إبراهیم السلیطي،  - 2

 .65ص . 2011، دار الفكر والقانون، مصر، اإلدارة اإللكترونیةمحمد محمود مكاوي،   - 3

من وجهة نظر مدیري المدارس بمركز محافظة نینوي،  اإلعدادیةاإللكترونیة في المدارس الثانویة و  اإلدارةبیق شهرزاد محمد شهاب، مدى تط  - 4

 .326ص  العراق،،  02، العدد20، جامعة الموصل، المجلدمجلة التربیة والعلم
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هو عملیة شاملة لجمیع النشاط اإلداري في  اإللكترونیةأن تبنى اإلدارة  إلى هذا التعریف شیری

 .األداءالمؤسسة وهدفه تحسین 

عملیة شاملة لجمیع النشاط اإلداري في  اإللكترونیة دارةاإل أن تعتبرریف االتع ههذ أننالحظ 

توجیه التخطیط و الوظائف في تنفیذ  ،عمالاألشبكات تعتمد على میزات شبكة األنترنت و  ،المؤسسة

  .إداریةهي ممارسة  اإللكترونیة دارةاإل أن أي، الرقابةو 

یقصد به مجموعة من العملیات التنظیمیة تربط بین  إداريمصطلح  ":تعریفها بأنها إلىإضافة  -

 وٕانتاجالمنشاة من تخطیط  أهدافلتحقیق  إلكترونیةالمستفید ومصادر المعلومات بواسطة وسائل 

  2."وتشغیل ومتابعة وتطویر

 واإلسراع عمالاألمن التكنولوجیا ألداء  استخدام خلیط" :بأنها اإللكترونیة اإلدارة إلىوكذلك یشار  -

 األخرىعلومات داخل المنظمة وبینها وبین المنظمات وٕایجاد آلیة متقدمة لتبادل الم ،األداءبهذا 

  3."والعمالء

بحیث ال یقتصر دورها في  ،اإللكترونیة دارةلإلشمل أى دور الضوء عل التعریفان السابقانیسلط 

، بحیث زبائنهاو  األخرىا مع المؤسسات رجها في تعاملهخا إلى، بل یمتد داخل المؤسسةالعمل  أداءتسریع 

ربط المستفیدین بمصادر من خالل هي الوظیفة االتصالیة  اإللكترونیةالوظیفة األساسیة لإلدارة تعتبر 

  .بادلها داخل المؤسسة وخارجهاوت المعلومات

یعتمد  لإلدارة، اجدیدً  مدخالً  اإللكترونیة اإلدارةاعتبار  إلىذهب عدد من المؤلفین  أخرىمن جهة 

 :، ومن هذه التعاریف نذكراإلدارةوظائف  أداءعصر المعرفة والمعلومات في  إفرازاتعلى 

لالستیعاب الشامل والواعي واالستثمار  منهجیة جدیدة:" بأنها اإللكترونیة اإلدارة )األسدي( عرفت -

على مختلف المستویات  دارةلإل األساسیةاالتصاالت في ممارسة الوظائف لتقنیات المعلومات و 

  4."التنظیمیة في المنظمات المعاصرة

 أفضلیق خدمات لعصر المعلومات تعمل على تحق إداریة إستراتیجیة" هي  اإللكترونیةاإلدارة  -

مثل لمصادر المعلومات أمع استغالل  ،)الخاصة دارةاإل(لزبائنهاسات و للمواطنین والمؤس

                                                                                                                                                                                        
 .29ص  ،2012دار صفاء للنشر، األردن، الطبعة األولى،  ،البیئة اإللكترونیةربحي مصطفى علیان،  - 1

 .57ص مرجع سابق، ، اإلدارة اإللكترونیةمصطفى یوسف كافي،  - 2

 .44، ص 2009، دار المسیرة، األردن، الطبعة األولى، اإلدارة اإللكترونیةمحمد سمیر احمد ،  - 3

، جامعة الكوفة، ، مجلة مركز دراسات الكوفةأفنان عبد علي األسدي، اإلدارة اإللكترونیة بین النظریة متطلبات التطبیق في بیئة األعمال العراقیة - 4

 .15، ص 2009، 15، العدد 1المجلد  العراق،
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 إلكتروني إطارالمتاحة من خالل توظیف الموارد المادیة والبشریة والمعنویة المتاحة في 

تحقیقا للمطالب المستهدفة وبالجودة  ،المال والجهدأمثل للوقت و جل استغالل أحدیث، من 

  1."المطلوبة

مدخل جدید یقوم على استخدام المعرفة والمعلومات ونظم وبرامج  "هي نیةاإللكترو  دارةاإل -

، واعتماد االنترنت التنفیذیة عمالاألوانجاز  اإلداریةللقیام بالوظائف  ،المتطورة واالتصاالت

تبادل المعلومات  إلى باإلضافة، إلكترونیةالسلع بصورة تقدیم الخدمات و في  األخرىوالشبكات 

القرارات ورفع  اتخاذبما یساعد على  ،الخارجیة األطرافالمنظمة وبینها وبین  بین العاملین في

  2."وفعالیته األداءكفاءة 

 إلىیتعدى ذلك  ولكناإلداري داخل المؤسسة؛ لیست مجرد میكنة العمل  اإللكترونیة دارةفاإل       

استخدامها في توجیه سیاسة المعلومات و تكامل البیانات و واتخاذ القرار، و  اإلداریةتنفیذ الوظائف 

حقة مرونة في االستجابة للمتغیرات المتال اثأحدو  األهدافجل تحقیق أ، من ٕاجراءات عمل المؤسسةو 

  .الخارجیة للمؤسسةفي البیئتین الداخلیة و 

، بل هناك اختالفات ترجع اإللكترونیة دارةلإل أحدتعریف و  نه لیس هناكأمن خالل ما تقدم نجد       

، كما ترجع الرتباط المفهوم بمجال التكنولوجیا الذي أو باحثف وجهات نظر كل كاتب اختال إلى

  . دارةاإلبالتطور السریع ویتیح كل یوم تطبیقات جدیدة للتكنولوجیا في  زیتمی

   3:حول النقاط التالیة  اإللكترونیةاإلدارة تعاریف مختلف تتمحور وعموما 

  ؛ظمون وٕاجراءات وأسستقوم على مبادئ  أنها - 

 ؛إداریة أنشطةالتخطیط، التنظیم، التوجیه والرقابة وما یرتبط بها من : لها وظائف تتضمن - 

 ؛البیانات، المعلومات والمعرفة: شملتلها موارد  - 

  ؛)اكسترانت. انترانت. انترنت(التكنولوجیة التي تشمل الشبكات المختلفة  األدواتتعتمد على  - 

  ؛ا وأهدافهاأنواعهتستخدمها المؤسسات على اختالف  - 

  ؛عملها تبادل البیانات والمعلومات والمعارف و الخبرات أساس - 

 .والدقة والفعالیة والكفاءة األداء سرعةوتحقیق التمیز،  الخدمة، توفیر :هدفها - 

                                                           
 .62-61، ص، مرجع سابقاإلدارة اإللكترونیة، مصطفى یوسف كافي - 1

 .410-409، ص2012، مجموعة النیل العربیة، مصر، الطبعة الثانیة، الواقع واآلفاق: الحكومة اإللكترونیةأبو بكر محمود الهوش،  - 2

 .82، ص 2011، دار وائل، األردن ، الطبعة األولى،  قضایا إداریة معاصرةأحمد المعاني ؛ وآخرون ،  - 3
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  له عن المصطلحات المشابهة اإللكترونیة دارةتمییز مصطلح اإل: المطلب الثاني 

، وذلك نظرًا الستخدام وسائل اإللكترونیة دارةصطلح اإللقد ظهرت عدة مصطلحات مشابهة لم       

في العدید من المجاالت، حیث اختلفت هذه المصطلحات تبعًا  عمالاألتكنولوجیا المعلومات في أداء 

المصطلح  إلى" الكتروني"بحیث یتم إضافة كلمة  لكترونيللنشاط أو المجال الذي یطبق فیه العمل اإل

، اإللكترونیة، التجارة اإللكترونیةالحكومة : هذه المصطلحات نجد ومن؛ الكترونیاً للداللة على أداء العمل 

  .لكترونيالتعلیم اإلو التسویق االلكتروني  ،اإللكترونیة عمالاألأو إدارة  اإللكترونیة عمالاأل

الحكومة : هي اإللكترونیةبید أن أهم المصطلحات التي تتداخل مع مفهوم مصطلح اإلدارة        

؛ لذلك نتناول هذه المصطلحات من اجل تمییزها عن اإللكترونیة عمالاألو  اإللكترونیة، التجارة لكترونیةاإل

  .اإللكترونیةمصطلح اإلدارة 

 : اإللكترونیةالحكومة عن  اإللكترونیة اإلدارةتمییز  - أوالً 

 دارة مع مفهوم اإلأكثر المفاهیم تداخال (E-Government) اإللكترونیةیعتبر  مفهوم الحكومة        

هما أحدال یرى فرًقا بین المفهومین، بحیث ُیستخدم  المؤلفین، وقد وجد الباحث أن العدید من اإللكترونیة

 .اإللكترونیةللتعبیر عن اآلخر؛ وللتمییز بین المفهومین یمكن عرض مجموعة من تعاریف الحكومة 

ویقصد  اإللكترونیة دارةأنماط اإل أحد تعد " اإللكترونیةأن الحكومة  )خالد ممدوح إبراهیم ( یرى  - 

لتحقیق أهداف اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة،  إلكترونیةالشؤون العامة بواسطة وسائل  إدارةبها 

  1".الروتینیة المركزیة بشفافیة عالیة عمالاألوالتخلص من 

هزة الحكومة ربط المواطن بمختلف أج" بأنها اإللكترونیةفیعرف الحكومة ) الخمایسة ( أما  -

للحصول على الخدمات الحكومیة بشكل آلي ومؤتمن باعتماد شبكات االتصال والمعلومات، مع 

عة في االنجاز مع تحسین عالقة العمل بین المؤسسات ر ، والساألداءخفض التكلفة وتحسین 

   2".األفرادالحكومیة المختلفة و 

ت المواطنین واستعالماتهم، وتتحقق فیها هي البیئة التي تتحقق فیها خدما اإللكترونیةالحكومة "  -

األنشطة الحكومیة للدوائر المعنیة من دوائر الحكومة بذاتها أو فیما بین الدوائر المختلفة، باستخدام 

   3."شبكات المعلومات واالتصال عن بعد

                                                           
 .56، ص 2010، الدار الجامعیة، مصر، الطبعة األولى، اإللكترونیةاإلدارة خالد ممدوح إبراهیم،   - 1

 .13، ص 2013، عالم الكتب الحدیث للنشر، األردن، الطبعة األولى، اإلداريالحكومة اإللكترونیة الطریق نحو اإلصالح صدام الخمایسة،   - 2

 .110ص ، 2011الدار الجامعیة، مصر،  ،االقتصاد المعرفيعبد المطلب عبد الحمید،   - 3
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التصال في هي استخدام تكنولوجیا المعلومات وا اإللكترونیةالحكومة  أن إلىتشیر هذه التعاریف        

، اإللكترونیةأنماط اإلدارة  أحدالعمل في األجهزة الحكومیة التي تدیر شؤون المواطنین، وبالتالي هي  أداء

السالمي " في المؤسسات العمومیة، ان هذا االتجاه یختلف عن رأي  اإللكترونیةهي تطبیق اإلدارة  أي

نتیجة ترابط المؤسسات التي تطبق  لكترونیةاإل، والذي یعتبر الحكومة الذي اشرنا له سابقا" والسلیطي

  .اإللكترونیة اإلدارة

نفس  - اإللكترونیةوالحكومة  اإللكترونیة اإلدارة–للمصطلحین  أن) حجازي(یرى  أخرىمن جهة 

، اإللكترونیة اإلدارةهو  األدق؛ بینما المصطلح اإللكترونیةالمدلول، لكن المصطلح الشائع هو الحكومة 

العامة، وهي مهمة ذهنیة خالقة ال  األهدافة هي وضع السیاسات العامة للدولة وتحدید الن مهمة الحكوم

البیانات الالزمة لرسم السیاسة  إعدادفي  للمساعدة فقطالكومبیوتر  وستخدمیقوم بها سوى العقل البشري، 

بدال من الطرق  یةاإللكترونفهي تنفیذ هذه السیاسة، حیث یتم تنفیذها بالطرق  اإلدارةمهمة  أماالعامة، 

  1.التقلیدیة

 اإلدارةهو تطبیق  اإللكترونیةالعامة  اإلدارةمصطلح  أن) القبیالت(یرى  آخروفي اتجاه 

، اإللكترونیةفي المؤسسات الحكومیة فهو النشاط الذي تمارسه الهیئات اإلداریة بالوسائل  اإللكترونیة

دمة في ذلك أسالیب السلطة العامة للقیام بهذا إلشباع الحاجات العامة وتقدیم الخدمات العامة، مستخ

 اإللكترونیةهي نتیجة نهائیة لمشاریع تطبیقات اإلدارة  اإللكترونیةالحكومة بینما   2".النشاط أو هذه الوظیفة

في القطاعات المختلفة، أي هي ظاهرة بأبعادها السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة مثل ظاهرة العولمة؛ 

على جمیع النشاطات والقطاعات والمؤسسات في الدولة وترابطها؛ ففي  اإللكترونیةیم اإلدارة تتحقق بعد تعم

   3).اإللكترونیة عمالاأل(یكون القطاع الخاص أیضا مطبقا إلدارة الكترونیة  اإللكترونیةظل بیئة الحكومة 

 : اإللكترونیة عمالاأل عن اإللكترونیةتمییز اإلدارة   - ثانیاً 

؛  (E-Business)اإللكترونیة عمالاألأول من استخدم مصطلح  (IBM)أم .بي.تبر شركة أيتع          

ومن  4.هي المصطلح األكثر تداوال اإللكترونیة، وحتى ذلك الحین كانت التجارة 1997وذلك في عام 

  :نذكر اإللكترونیة عمالالتعاریف التي قدمت لأل

                                                           
1
 .24-23، ص 2008، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة األولى، الحكومة اإللكترونیة بین الواقع والطموحعبد الفتاح بیومي حجازي،  - 
 - أو التسییر العمومي االلكتروني. 
 .26، ص  2014، دار وائل للنشر، األردن، الطبعة األولى، قانون اإلدارة العامة اإللكترونیةالقبیالت ،  سلیمان حمدي  - 2
3
، جامعة ادرار، مجلة الحقیقةتسییر العمومي، مدخل حدیث لمعالجة أزمة ال: ، التسییر العمومي االلكترونيعبد الباسط بن عبیدبن عیشي ؛ بشیر  - 

 .394، ص 2016، جوان 37الجزائر، العدد 

 .56، ص مرجع سابق ، اإلدارة والمعرفة اإللكترونیةنجم عبود نجم،  - 4
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الحالیة،  عمالاألل باالنترنت والشبكات لتطویر أنشطة استخدام تقنیات العم"  هي اإللكترونیة عمالاأل -

    1".جدیدة  أعمالأو لخلق 

  2".عن طریق شبكات إلكترونیة عمالاألاإلجراءات والعملیات واألنظمة التي تدعم القیام ب" هي - 

فیما  عمالاألفي عالقات مؤسسات  اإللكترونیة عمالاألیحصر الكثیرون مفهوم من جهة أخرى؛         

نها وبین متعاملیها، وبذلك فهم یخرجون عالقات مؤسسات الحكومة من هذا اإلطار، باعتبارها لیست بی

 عمالاأل، حیث یقصد به فقط اإللكترونیة عمالویعتبر هذا مفهوًما ضیقًا لأل ؛(Business) أعمالعالقات 

   3المالي والتجاري واالستثماري، األداءذات االتصال ب

الحكومیة ذات أبعاد استثماریة؛ ومن جهة أخرى توجد عالقات  عمالاألبعض  في حین أننا نجد      

 عمالاألوالمؤسسات الحكومیة، مما یبین مدى التداخل بین مفهوم  عمالاألتعامل بین مؤسسات 

في  اإللكترونیةإلدارة ل اً تطبیق اإللكترونیة عمالاأل تعتبر إذن؛ اإللكترونیةومفهوم الحكومة  اإللكترونیة

  .عمالاألمات منظ

 : اإللكترونیة التجارة عن اإللكترونیةتمییز اإلدارة  -ثالثاً 

المصطلحات تداوال في مجال  أكثرمن  (E-Commerce) اإللكترونیةیعتبر مصطلح التجارة          

ة ، ولتمییزها عن اإلدار اإللكترونیة دارة، كما یعد من المفاهیم التي یداخل مفهومها مع مفهوم اإلعمالاأل

  :نورد التعاریف التالیة اإللكترونیة

كل معاملة تجاریة بین البائع والمشتري ساهمت فیها شبكة االنترنت بصفة  "هي اإللكترونیةالتجارة  - 

تخص ) عن طریق شبكة االنترنت أو شبكات تجاریة أخرى(إجمالیة أو جزئیة، كالتزوید بمعلومات 

ا، بصك ورقي، نقدا عند التسلیم أو إلكترونیم التسدید خدمة أو سلعة معینة القتنائها الحقا، وسواء ت

   4".بطریقة أخرى

في تنفیذ  اإللكترونیةتتعلق باستخدام الشبكات  اإللكترونیةأن التجارة  إلىیشیر هذا التعریف          

نشاطات التبادل التجاري، سواء تعلق ذلك بعرض المنتوجات أو التفاوض التجاري أو تبادل المعلومات 

  .  لتجاریةا

                                                           
ات العاملة في مدینة دراسة على عینة من الشرك: العوامل المحددة لتبني التجارة اإللكترونیة وأثرها على األداء التسویقي، ندى فائز یحي -  1

 .25، ص2012، األردن، ، جامعة الشرق األوسط، مذكرة ماجستیر، غیر منشورةعمان

 .18، ص 2009، ترجمة ریما مسك، دار الكتاب العربي، لبنان، إدارة األعمال اإللكترونیة، كننغام .مایكل ج  - 2

 .217، ص 2010للنشر، األردن، الطبعة األولى،  أسامة، دار المعاصرة واإلدارةالحكومة االلكترونیة محمود القدوة،  - 3

، 2008 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة،مفاهیم واستراتیجیات التطبیق في المؤسسة: التجارة اإللكترونیة، إبراهیم بختي - 4

 .42ص
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األنشطة التجاریة المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحویل  ٕادارةهي تنفیذ و :" اإللكترونیةالتجارة  -

نشاط تجاري وبشكل خاص ؛ او هي المعطیات عبر شبكة االنترنت أو األنظمة التقنیة الشبیهةّ 

  1."قنیةتعاقدات البیع والشراء، وطلب الخدمة وتلقیها بآلیات تقنیة وضمن بیئة ت

هي تبادل المعلومات والخدمات عبر شبكة االنترنت لتحقیق التنمیة االقتصادیة بصورة سریعة، "  - 

 دارةأول تطبیق لإل اإللكترونیةوتعتبر التجارة  یتحقق الموقع من خالل البطاقات البنكیة، أنویمكن 

   2".اإللكترونیة

جات، أو الخدمات والمعلومات عبر االنترنت عملیة البیع والشراء والتسلیم والخدمات والدفع للمنت"  -

 عمالاألوغیرها من شبكات االتصال في المنظمة، وزبائنها وموردیها وحلفاء  واإلكسترانتواالنترانت 

 3".اآلخرین

هي  اإللكترونیةفالتجارة ، )عمیل مستهلك(والزبون ) المنتج(لعالقة البائع  إلكترونیة إدارةهي  إذن

، المؤسساتو  األفرادالتي تجمع  ،ات التجاریةالتعامالت ذات الصلة بالنشاط بصفة عامة جمیع أشكال

للمعطیات، بما تتضمنه هذه النشاطات من مفاوضات تجاریة  لكترونيمعتمدة على المعالجة والنقل اإل

  4.وعقود، أطر قانونیة وتنظیمیة، والتسویات فیما یخص التسدیدات والجبایة

بالنقود  من التعامل التجاري أفرز العدید من التحدیات، أهمها ما تعلق أن هذا النمط إلىونشیر هنا 

  .الجوانب األمنیة لهذا التعاملأثار أهمیة  لكالمحاسبة وبدفع الضرائب؛ وكذ، وباإللكترونیة

، دون اإللكترونیة عمالردیفا لأل اإللكترونیةیستخدم البعض مصطلح التجارة  أخرى؛من جهة 

، اإللكترونیةأوسع نطاًقا وأشمل من التجارة  اإللكترونیة عمالاألفي حین یتبین أن  مراعاة الفرق بینهما،

في العالقة بین إطارین من العمل، وتمتد لسائر  األداءعلى فكرة أتمتة  اإللكترونیة عمالاألحیث تقوم 

مورد بالزبون؛ إذ تمتد األنشطة اإلداریة واإلنتاجیة والمالیة والخدماتیة، وال تتعلق فقط بعالقة البائع أو ال

 إذن؛ 5أنماط أداء العمل وتقییمه والرقابة علیه إلىلعالقة المؤسسة بوكالئها وموظفیها وعمالئها، كما تمتد 

خدمة الزبائن والتعاون مع  أیضاولكن  - التجارة - البیع والشراء فقط اإللكترونیة عمالاألبلیس المقصود 

  .ة الكترونیاالمؤسسشركاء العمل، وتنفیذ كل معامالت 

                                                           
 .17-16 ، ص 2010ي، دار رسالن، سوریا، ، سلسلة االقتصاد اإللكترونالتجارة اإللكترونیة، مصطفى یوسف كافي - 1

 .56خالد ممدوح إبراهیم، اإلدارة اإللكترونیة، مرجع سابق ، ص   - 2

دراسة على شركات البرمجیات في : أثر التخطیط االستراتیجي في تبني التجارة اإللكترونیة على الحصة السوقیةمحمد عادل حمد الكبیسي،  - 3

 .21، ص 2012، ، األردنمنشورة، جامعة الشرق األوسط، مذكرة ماجستیر، غیر  األردن

 .40، ص إبراهیم بختي، مرجع سابق - 4

 .17، مرجع سابق ، ص  التجارة اإللكترونیة، مصطفى یوسف كافي - 5
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 عمالاألإطار یشمل كل من  عن المفاهیم األخرى بأنها اإللكترونیة دارةاإل )سعد غالبیاسین (یمیز و 

التي تشیر  اإللكترونیة، والحكومة )القطاع الخاص( عماللأل اإللكترونیة دارةالتي تمثل اإل اإللكترونیة

   1.الحكومة عمالأل اإللكترونیة دارةلإل

والتجارة  اإللكترونیة عمالاأل، اإللكترونیةالحكومة  – أن هذه المصطلحاتالقول یمكن  إذن       

  .یوضح ذلك) 1- 1(؛ والشكل اإللكترونیة دارةتشكل أنماطًا لتطبیق اإل -اإللكترونیة

  اإللكترونیةمجاالت اإلدارة  ):1-1(الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

مدخل حدیث لمعالجة أزمة التسییر : عمومي االلكترونيالتسییر العیشي بشیر؛ بن عبید عبد الباسط،  بن: المصدر

  .395، ص 2016، جوان 37، جامعة ادرار، الجزائر، العدد مجلة الحقیقةالعمومي، 

االلكترونیة لیست مجرد اندماج لتكنولوجیا المعلومات واالتصال في  اإلدارة أنویرى الباحث 

التعامل االلكتروني تحوال في  أنتجوفي مبادئها، حیث  اإلدارةتحوال جذریا في نمط  تمثلالعمل، بل  أسالیب

الموارد  إدارة – اإلنتاج -التسویق(وفي وظائف المؤسسة ) الخ.... التخطیط، التنظیم، ( اإلداریةالوظائف 

في التنظیم، وفي  اإلنسانیةالمورد البشري والعالقات  طبیعةعلى بالغ ؛ كما كان له اثر ....)البشریة 

غیر مسبوقة في االتصال  أسالیب إتاحة إلى وأدىالمطلوبة في المؤسسة المعاصرة؛  طبیعة القیادة

ذلك فقد تغیرت مع هذا  إلى إضافةفي نجاح المؤسسات وبقائها؛  ا حاسماً التنظیمي، وجعل المعلومات موردً 

لألسس النظریة  مراجعة جدیة إلىالتحول الثقافة التنظیمیة والبیئة الداخلیة للعمل؛ مما یجعل الباحث یدعو 

                                                           
 .21، ص2005عامة، المملكة العربیة السعودیة، ، معهد اإلدارة الاإلدارة اإللكترونیة وآفاق تطبیقاتها العربیة، یاسین سعد غالب - 1

  اإللكترونیة دارةاإل
 ( e-Management )  

  اإللكترونیة األعمال

  ) e-Business/  اإللكترونیة األعمال( 

 e-Commerce اإللكترونیةالتجارة  -

  e-Marketing لكترونيالتسویق اإل -

  غیر التجاریة اإللكترونیة األعمال -

  لكترونيالتسییر العمومي اإل

  )اإللكترونیة العامة  دارةاإل (

( e-Management public ) 

  اإللكترونیة بیئة الحكومة
(e-Government) 
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تكوین نظریة جدیدة في اإلدارة یمكن أن  أولإلدارة في ضوء هذا التحول، من اجل تطویر تصور جدید 

  .تحدد معالم وأسس اإلدارة الجدیدة

  هاخصائصو  اإللكترونیة دارةاإلأبعاد : لثالثاالمطلب 

 أدواترة تختلف عن جدیدة وأسالیب مبتك أدواتمن خالل  اإللكترونیةفي اإلدارة  عمالاألتنفذ 

عامة وخصائص  بأبعادتتمیز  اإللكترونیةمما یجعل اإلدارة في اإلدارة التقلیدیة،  عمالاألوأسالیب تنفیذ تلك 

  .  والخصائص األبعادفریدة وغیر مسبوقة؛ ونبین في العناصر التالیة هذه 

   اإللكترونیةاإلدارة  أبعاد - أوالً 

أو حوسبة العمل اإلداري مجموعة من العناصر تشكل  نتج عن استخدام الحاسوب في اإلدارةی

، إدارة بال زمان وٕادارة إدارة بال ورق، إدارة بال مكان: ؛ وهذه العناصر هياإللكترونیةسمات عامة لإلدارة 

 .بتنظیمات غیر جامدة

 :إدارة بال ورق اإللكترونیةاإلدارة  -1

رئیسیة في انجاز  أداةعلومات واالتصال ، فتصبح تقنیة الموأدواتهالعمل  إجراءاتبحیث یتم حوسبة 

من استخدام األوراق في المعامالت  اإلداریة، وبدالً  األنشطةالمهام اإلداریة، من خالل میكنة جمیع 

عبر الشبكات هي  اإللكترونیةواالتصاالت اإلداریة وتبادل المعلومات وتكوین الملفات، تصبح المعلومات 

البرید اإللكتروني والرسائل : نیة جدیدة محل الوسائل التقلیدیة، مثلوسیط التعامل، وتحل وسائل إلكترو 

  .اآللیةونظم المتابعة  اإللكترونیةاإللكتروني، المفكرات  األرشیف أنظمةالصوتیة، 

  :إدارة بال مكان اإللكترونیةاإلدارة  - 2

 1خاص؛األشمكاتب بال حدود والعمل عن بعد، من خالل حوسبة المكان وحوسبة  إلىالتحول  أي 

الحاسوب المتصلة ببعضها  أجهزةاإلداریة على  عمالاألویعني ذلك االعتماد بصفة شبه كلیة في انجاز 

من  أصبحللحاسوب الشخصي والمحمول  االلكترونیةالبعض عن طریق شبكة، فمع ظهور التطبیقات 

، عمالاأل جداول دادإع: عمالاألدون التقید بمكان معین؛ ومثال هذه  عمالاألنجاز العدید من إالممكن 

إدارة االتصاالت، عقد االجتماعات وحفظ البیانات وتبادلها، والتنسیق بین فرق العمل الموزعة في مناطق 

  2.متباعدة

                                                           
 .66إلى ص  - 55ص مرجع سابق، من عبد الفتاح بیومي حجازي،  - 1

 .61ص ، نفس المرجع - 2
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كما یمكن للعامل العمل خارج مكتبه من خالل الحاسوب الشخصي المربوط بالشبكة، فلم تعد 

  .صالح المؤسسةالحاجة قائمة لعدد كبیر من المقاعد للعاملین داخل م

  :إدارة بال زمان اإللكترونیةاإلدارة  - 3

دون انتظار، وهو عمل مستمر ال یرتبط بتوقیت زمني محدد،  آنيیتم التعامل اإللكتروني بشكل  

یبقوا على اتصال بمكاتبهم وتلقي المراسالت حتى في  أنیمكن للعاملین  األشخاصفمن خالل حوسبة 

العمل والخدمات على مدار ساعات الیوم بدون  اإللكترونیةتقنیات اإلدارة السفر، فتوفر  وأثناءفترات العطل 

 .توقف

  :إدارة بال تنظیمات جامدة اإللكترونیةاإلدارة  - 4

على التنظیمات الشبكیة غیر الهرمیة، التي تتمیز بالمرونة وتعتمد  اإللكترونیة اإلدارةحیث تعتمد 

تتمیز هذه التنظیمات بقدرتها على التعلم المستمر على فرق العمل المكونة من عاملین متخصصین، كما 

  .       وبناء المعرفة

   اإللكترونیةاإلدارة  خصائص - ثانیاً 

التقلیدیة ببعض الخصائص، الناتجة  دارةعنه في اإل اإللكترونیة دارةفي اإل عمالاألیتمیز تنفیذ  

 .ئص في العناصر التالیةمن سمات تكنولوجیا المعلومات وطریقة استغاللها، ونبین هذه الخصا

 :تبسیط اإلجراءات - 1

 لكتروني، بحیث یساهم التعامل اإلاإللكترونیة دارةتعتبر هذه الخاصیة من أهم أهداف التحول لإل

باختزال إجراءات العمل وتجمیعها، ویمكن من تنفیذها بسهولة وبأقل جهد وفي اقل وقت ومن أي مكان، 

من استخدام المستندات  بدالً  اً إلكترونینیة تقدیم النماذج والنسخ الورقیة مع إمكا عمالاألوعملیا تتقلص 

القضاء على التعقیدات اإلداریة وتقلیل الممارسات  في اإللكترونیة دارةاإل إلىالتحول یسهم  إذنالورقیة؛ 

 1.أو الحصول على الخدمات عمالاألالسلبیة للبیروقراطیة خالل تنفیذ 

 :عمالاألالسرعة في انجاز   - 2

وتمثل سرعة فائقة في االتصاالت داخل المؤسسة ومع العمالء والشركاء،  لكترونيالتعامل اإل یحقق

وسیلة سریعة لنشر التعلیمات والمعلومات على كافة المستویات اإلداریة،  المختلفة اإللكترونیةالشبكات 

وٕابالغها للمكلفین  وتوفر تدفق فوري للمعلومات تمكن من اتخاذ القرارات المناسبة بالسرعة المطلوبة،

                                                           
 .69، ص ، مرجع سابقاإلدارة اإللكترونیةخالد ممدوح إبراهیم ،  - 1
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كما یمكن  ؛ةأحدعدة جهات دفعة و  إلىوحفظها وٕارسالها  إلكترونیةبحیث یمكن إعداد عدة نسخ . بتنفیذها

  .لكترونياإل األرشیفاسترجاع المعلومات بسرعة فائقة نظرا لسهولة البحث في 

   :المعلومات إدارة - 3

جرد نقلها وحفظها، ویتمثل علومات ولیس مالم ٕادارةبقدرتها على توفیر و  اإللكترونیة دارةتتمیز اإل

  :ذلك في

توفیر كمیة كبیرة من المعلومات من خالل مستودعات البیانات التي تتضمن عدة قواعد بیانات،  -

 التقلیدیة؛ دارةوبالتالي یمكن تجاوز مشكلة ندرة المعلومات التي غالبا ما تمیز اإل

ى الشبكات والبرامج، وٕاتاحتها لجمیع األطراف في استدعاء المعلومات والبیانات المتاحة عل إمكانیة -

 أي وقت؛

  1تصنیف البیانات بأشكال مختلفة حسب الحاجة، كما یمكن تعدیلها واسترجاعها بسهولة؛ - 

 ؛المختلفة وحمایتها من الضیاع اإللكترونیةحفظ المعلومات بواسطة الوسائط  إمكانیاتتوفیر  -

التي  اإلجراءاتتعامالت، بحیث یتم تسجیل جمیع الفي تحقیق درجة عالیة من التوثیق والضبط  - 

   2.بالتاریخ والساعة والدقیقة والثانیة التي تتم فیها اإللكترونیةتتم عبر الشبكة 

  )زیادة اإلتقان( األداءدقة  -4

فتتحقق الجودة من خالل  ؛على أداء المهام بدقة وجودة أكثر القدرةتكنولوجیا المعلومات  توفر

المعلومة المطلوبة من المستفیدین من داخل المؤسسة أو خارجها في الوقت المناسب، توفیر الخدمة أو 

الملفات  إرسالالناتجة عن  أخطاء أوبسبب العامل البشري،  األخطاءتقلیل احتماالت حدوث  إلى إضافة

 األداء انحراف في أيفانه یمكن تدارك  عمالاألغیر المعنیین بها، وبفضل الرقابة المستمرة النجاز  إلى

 ،یةاألول اإلدخالالحصول على المعلومة من جهة  وٕامكانیةتداول البیانات عبر الشبكة  أنحیث  ؛في حینه

  .3زیادة الثقة في صحة المعلومات المتبادلة، إلىیؤدي 

                                                           
 .86ص ،  مرجع سابق، قضایا أداریة معاصرةأحمد المعاني وآخرون،  - 1

متمیز في القطاع الحكومي، معهد  أداءنحو : اإلداریة، المؤتمر الدولي للتنمیة ن النظریة والتطبیقترونیة بیاإلدارة اإللكحسین بن محمد الحسن،  -  2

 .9، ص 2009نوفمبر  4-1، السعودیة، امةاإلدارة الع

 .73ص  ،2011 ،مصرالمكتب الجامعي الحدیث، ، المدرسي اإلدارياإلدارة اإللكترونیة وتجوید العمل ، ماجد بن عبد اهللا الحسن - 3
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، تتوفر على عناصر جودة معلومات ذات جودة مرتفعة إتاحةمن خالل  األداءكما تتحقق جودة      

   1:المعلومة وهي

على توفیر كمیة كبیرة من المعلومات المخزنة  اإللكترونیة دارةتكمن جودة المنفعة في قدرة اإل :المنفعة-

  :والمتمثلة في، ور لمنفعة المعلومةعدة ص فتتحقق، والمتبادلة، وسهولة الحصول علیها

  تتحقق بتوفر معلومات حسب حاجة المستخدم؛: منفعة شكلیة - 

  ؛ إلیهاي وقت سریع وفي وقت الحاجة توفیرها ف أي: منفعة زمانیة - 

  مكان عبر الشبكات؛ أيحیث یسهل الحصول على المعلومة من : منفعة مكانیة - 

  منفعة منها؛ وأكثرتكلفة ممكنة  بأقلمن خالل الحصول على المعلومة  :الكفاءة-

  المسطرة، بمقارنتها بنتائج استخدامها؛  لألهدافوتعني تحقیق المعلومة  :الفعالیة-

  .تكون المعلومة دقیقة، تمكن من التقییم الصحیح عند استخدامها أنحیث البد من  :قةالد-

فعالة لتحقیق الجودة الشاملة من خالل التركیز على الزبون واستخدام  أداة اإللكترونیة دارةوتعتبر اإل

داخلیة المعلومات والوظائف ال إدارةطرق عمل المؤسسة،  إصالحتكنولوجیا المعلومات واالتصال في 

   2.للمؤسسة، وخدمة الزبون

من خالل دعم  اإللكترونیةیحقق جودة الخدمة  لكترونيجودة المعلومة فان التعامل اإل إلى إضافة

  . التاليالجدول في  هذه المعاییر ویمكن تلخیصمعاییر جودة الخدمات، 

  اإللكترونیةمعاییر جودة الخدمات : )1- 1(  رقم الجدول

  حالتوضی  معاییر الجودة

  الخصوصیة  1
الذین  األفرادمثل دخله، ورقم بطاقته االئتمانیة، من  األفرادحمایة البیانات الخاصة ب

  .استخدام هذه البیانات إساءةلیس لدیهم الحق في االطالع علیها، وذلك لضمان عدم 

  التكامل  2
ن تقدیم الخدمة بین الجهات المختلفة، وا وٕاجراءاتعدم وجود تعارض في المعلومات 

  .تضم كافة الجهات التي تشترك في تقدیم الخدمة واحدةتقدم الخدمة من بوابة 

                                                           
، القیمة العادلة على جودة المعلومة مبدأالدولي وتبني  اإلفصاحثر تكییف النظام المحاسبي المالي مع متطلبات أ، لوفيمخنعیمة زغدار ؛ حمد أ - 1

 .112، ص ، الجزائر3، جامعة الجزائر2015، السنة 4، العدد مجلة المؤسسة

، الجامعة 2010خاص، الجزء األول،  14، العدد مجلة المنصورفي تحقیق الجودة الشاملة،  تهاوٕامكانیا، اإلدارة اإللكترونیة سحر قدوري - 2

  .171المستنصریة ، العراق، ص 
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  التواجد  3

وعشرین ساعة وال  أربعةعلى مدار  لكترونيتكون الخدمات متاحة على الموقع اإل أن

عوائق تكنولوجیة تمنع الدخول، لذا یلزم عمل الصیانة المستمرة للموقع  أيیوجد 

  .لكترونياإل

  ةالمصداقی  4
من انها مقبولة  والتأكد، لكترونيصحة المعلومات والنماذج المعروضة في الموقع اإل

  .ومعتمدة وقانونیة ومستوفاة لكافة البیانات المطلوبة

  واألمانالثقة   5
، اإللكترونیةالمعاملة  إتمامالمستفید ما یفید  وٕاعطاءعدم تعرض البیانات للفقد والتلف، 

  .لكترونيالتي تنظم التعامل اإلووضع القوانین والتشریعات 

  التفاعل  6
 الرأي وٕابداء، لكترونيبالحصول على خدمات كاملة بما فیها الدفع اإل لألفرادالسماح 

  .في الخدمات المقدمة

   اإللكترونیةموقع الخدمات  إلىسهولة الوصول   السرعة  7

  .تكون المعلومات والبیانات المتاحة صحیحة ودقیقة أن  الدقة  8

، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، مدخل إداري متكامل: الحكومة االلكترونیة، لمحسن زكيإیمان عبد ا :رصدالم

  )بتصرف الباحث( 91، ص 2009

  االستمرار والتفاعل اآلني  - 5

، حیث تزول القیود التنظیمیة آليتفاعل  إلى اإللكترونیةفي اإلدارة  اإلنسانيیتحول التفاعل 

االنترنت  بواسطةلكن  ،كبعد المسافة وصعوبة االتصال اإلنساني،والفنیة التي تحد من التفاعل والجغرافیة 

   1.اا وزمنیً ا وفنیً وجغرافیً  یبلغ التفاعل مداه تنظیمیاً  أنیمكن  عمالاألوشبكات 

باستمرار طوال الیوم دون التقید بالدوام،  عمالاألمن مراجعة  اإللكترونیة دارةتمكن تقنیات اإلو 

   2.مكان معین آوالخدمات وٕامكانیة االتصال دون التقید بزمن معین  اإللكترونیةوتتیح المواقع 

خاصیة التفاعل عن بعد وفي الوقت الحقیقي بین العاملین وبین  اإللكترونیة دارةكما تحقق اإل

فیمكن  3.بالمكان أوویصبح التعامل غیر مقید بالزمان . ، مهما كان مكان تواجدهماألطرافمختلف 

مكان العمل  أتاحتكما . ا بسرعة فائقةوالرد علیها جمیعً  ،أحدالرسائل في وقت و  أوالطلبات  آالفاستقبال 

                                                           
 دراسة مسحیة على ضباط شرطة المنطقة الشرقیة،: األمنیة باألجهزةدور اإلدارة اإللكترونیة في التطویر التنظیمي فطیح،  آلن حمد قبال - 1

 .22، ص 2008، السعودیة، األمنیةیر منشورة، جامعة نایف للعلوم رسالة ماجستیر غ

 .86صمرجع سابق، ، قضایا إداریة معاصرةاحمد المعاني وآخرون،  - 2

 .75ص ، 2011، دار الفكر والقانون، مصر، اإلدارة االلكترونیة، محمد محمود المكاوي - 3
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المتباعدة عبر الشبكات  أوالمتقاربة  األقساماالفتراضي بحیث یتمكن العاملون من التكامل والتواصل بین 

   1.جدران فاصلة أوعبرها بدون قیود التنظیم  عمالاأل؛ وانجاز اإللكترونیة

 ) الرقابة المباشرة غیر المتحیزة(  السیطرة اإلداریة  - 6

الرقابي على  أدائهامن خالل فعالیة  اإلداریةالقدرة على السیطرة  اإللكترونیة دارةتمنح تقنیات اإل        

افات، والوقوف الیقظة المطلوبة والتنبه السریع لالنحر  دارةفي مواقع العمل المتباعدة، مما یمنح اإل األداء

  2العاملین، األفراد أداءعلى 

من  ملین، بدالً اعن طریق الشبكة ودون االحتكاك المباشر بالع عمالاألیمكن متابعة وتقییم  كما

  .الجهات الرقابیة إلى إیصالهاالتقاریر الكتابیة والمذكرات التي قد تفتقد للموضوعیة وعدم السرعة في 

  تخفیض التكالیف -7

  :خالل منویتحقق ذلك 

 ؛اإلداریةمتابعة انجاز مختلف العملیات  وأعباء إجراءاتتقلیل  - 

المكتبیة المستخدمة في عملیات الحفظ والتوثیق واستبدالها بالشبكة  واألدواتتقلیل استخدام الورق   - 

 ؛اإللكترونیةووسائط التخزین 

 استیعاب العمل في مساحات اقل؛ إمكانیة - 

 ؛العاملین األفرادیض في عدد تخف إلىالعمل یؤدي  إجراءاتتبسیط  - 

 ؛األخطاءفي تجنب تكالیف  األداءتساهم خاصیة دقة  - 

 .المتاحة بتكالیف جد منخفضة اإللكترونیةتكلفة االتصال تكون قلیلة جدا العتمادها على الشبكات  - 

ي نموذج بارتفاع التكلفة كما هو الحال ف اإللكترونیة عمالاألفي نموذج  عمالاألوال یرتبط نمو حجم       

دون زیادة معتبرة في التكالیف مقارنة  اإللكترونیة عمالاألیزید حجم  أنولكن یمكن  3التقلیدیة، عمالاأل

  .هذه المقارنة) 2- 1(التقلیدیة، وتوضح الشكل  عمالاألب

  

  

                                                           
جامعة ، مجلة تنمیة الرافدینالحاكمة في جودة اإلدارة اإللكترونیة مؤشر مقترح،  ألبعادااحمد؛ هدى عبد الرحیم حسین، اشتقاق  إبراهیممیسر  - 1

 .08ص  ،2008، العراق، 90، العدد 30المجلد الموصل،

 .24ص مرجع سابق، ، اإلدارة اإللكترونیة بین النظریة والتطبیقحسین بن محمد الحسن،  - 2

 .23، ص 2006 ، األردن،دار المناهج للنشر ،اإللكترونیة مالاألع، سعد غالب یاسین ؛ بشیر عباس العالق - 3
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  .التقلیدیة عمالاألو  اإللكترونیة عمالاألالمقارنة بین ) : 2-1( الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  .23، ص 2006 ، األردن،دار المناهج للنشر ،، اإللكترونیة عمالاأل؛ بشیر عباس العالق، الب یاسینغ سعد: المصدر

بالنسبة للمتعاملین معها، الذین  أیضاتخفیض التكالیف ال یكون بالنسبة للمؤسسة فقط، ولكن  إن

 .تكلفة وبأقلیمكنهم االتصال بالمؤسسة والحصول على خدماتها بكل سهولة 

 ظیم مرونة التن - 8

على الهیاكل التنظیمیة التي تتمیز بالتسلسل الوظیفي، ولكنها تعتمد  اإللكترونیة دارةال تعتمد اإل

 أنظمةفیتم بناء  1، وتحقیق رد الفعل المناسب؛اثحدها القدرة على االستجابة لألالتنظیمات الشبكیة التي ل

تضمن درجة عالیة من التنسیق  كترونيلشبكة موزعة معتمدة على االتصال اإل أساسوالخدمة على  اإلنتاج

   2.وتبادل المعلومات

، من خالل اعتمادها على فرق العمل ومراكز التوجه نحو الالمركزیة اإللكترونیة دارةتدعم اإل

 .عمالاألق الدائم والرقابة المستمرة على یمتعددة التخاذ القرارات، مع ضمان التنس

معلومات للمستفیدین بصورة فوریة، مع زیادة الترابط بین التعلم المستمر وبناء المعرفة وتوفیر ال

   3.لكافة الموارد دارةالعلیا، والمتابعة واإل دارةالعاملین واإل

                                                           
 .87صمرجع سابق، ، معاصرة إداریةقضایا ، وآخرونحمد المعاني أ - 1

 .09ص مرجع سابق، احمد؛ هدى عبد الرحیم حسین،  إبراهیممیسر  - 2

ماجستیر، غیر منشورة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، ، مذكرة دور اإلدارة اإللكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة ،عبد الكریم عشور - 3

 ، 17ص ،2009/2010

 التقلیدیة األعمال

 اإللكترونیة مالاألع

 التكلفة

 )المبیعات( األعمالحجم 
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لقد نتج عن عملیات نقل وتخزین كمیات هائلة من المعلومات واستثمارها ظهور الذكاء التنظیمي 

المال  رأسكفاءة وفعالیة، والمحافظة على ب عمالاألالذي یساعد المؤسسات على تنفیذ  عمالاألذكاء  أو

   1.إستراتیجیةالفكري لتحقیق میزات تنافسیة 

االعتماد على نظم المعلومات الذكیة  إلىفبدال من االعتماد على نظم المعلومات المستقلة تحول 

لمعلومات تعمل في منظومة شبكیة متكاملة، وتتمتع بالقدرة على الفهم والتعلم والتفكیر واالستنباط من ا

لجة امستمر للمعلومات من خالل نظم المع وٕانتاجالمنتجة؛ كما تعمل على التحدید المستمر للبیانات 

   2.التحلیلیة الفوریة

ت متخصصة لدیها القدرة على التكیف مع سرعة التغیرات التي اكما یتطلب هذا كفاءات ومهار 

  3.دارةتواجهها اإل

 :العاملین تمكین  - 9

هتمام واال دارةاإل دیمقراطیةالتوجهات المؤسسة الحدیثة، التي تركز على  أحدالتمكین یعتبر مدخل        

  .بالمشاركة ونشر روح الفریق

مهام یؤدونها  إلیهم، فتوكل مناسبة من حریة التصرف للعاملین درجة إتاحة ":بأنهویعرف التمكین  

لها،  سریعاً  تدفقاً  یوفر فاعل للمعلوماتبدرجة من االستقاللیة مع مسؤولیتهم عن النتائج، معززین بنظام 

على العاملین الذین یمارسون عملیات ترتبط بالجمهور مثل مجاالت البیع وخدمة  مع التركیز في ذلك

   4.العمالء

بشكل یمكن من االعتماد  عمالاألبقدرتها على تمكین العاملین، وتطویر  اإللكترونیة دارةتتمیز اإل

حلول للمشكالت التي تواجههم في  وٕایجادلتطویر المنتجات والخدمات،  فضلأطرائق  البحث عنعلیهم في 

 إلىمكین یتجاوز تمكین العاملین ، ویضمن مشاركتهم ویخولهم صنع القرارات، بل ان مفهوم التهمأعمال

  5.بطرق مبتكرة المؤسسةمكین الوسائل التكنولوجیة في انجاز عملیات ت

                                                           
 .24-23ص مرجع سابق، ، غالب یاسین ؛ بشیر عباس العالق سعد - 1

 ، مذكرةدرجة توافر متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في المدارس الثانویة بمحافظات غزة وسبل التطویرحمد السمیري، أمریم عبد ربه  - 2

 .78، ص 2009غزة، فلسطین،  اإلسالمیة، الجامعة ماجستیر غیر منشورة

 .08ص مرجع سابق، ، احمد؛ هدى عبد الرحیم حسین إبراهیممیسر  - 3

 .11، ص 2003، مصر، اإلداریة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة مدخل للتحسین والتطویر المستمر: العاملین تمكین،  أفنديعطیة حسن  - 4

تطبیقها دراسة حالة في مدیریة بلدیة  وٕامكانیةعروبة رشید علي البدران؛ عبد الرضا ناصر محسن، واقع اإلدارة اإللكترونیة في المنظمات الخدمیة  - 5

 . 116، ص 2014، العراق، 10، المجلد 37العدد جامعة البصرة، ، مجلة العلوم االقتصادیةالبصرة، 
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 "بالنشارد وزمالؤه"أبعاد التمكین الثالثة التي ركز علیها الباحث  اإللكترونیة دارةوتدعم اإل       

(Blanchard) 1:وهي  

 المشاركة بالمعلومات؛ - 

  الحریة واالستقاللیة؛ - 

 .استبدال الهیكل التنظیمي الهرمي التقلیدي بفرق العمل الذاتیة - 

كتها عبر جمیع االتصال وتدفق فوري للمعلومات وتداولها ومشار  اإللكترونیة دارةحیث تحقق اإل

توفر المعلومات الكافیة للعامل تجعله قادرا على التصرف  أنالمختلفة،  اإلداریةالعاملین في المستویات 

مهام  أداءاستقاللیة في  أكثر، مما یجعله بشأنهاتجاه المشاكل التي تواجهه، وتمكنه من اتخاذ القرارات 

غیر متعددة المستویات، بحیث یتم  أوالتنظیمیة شبكیة تكون الهیاكل  اإللكترونیة دارةوظیفته، وفي ظل اإل

تعني استقاللیة فرق  أیضااالستقاللیة  أنعلى فرق عمل یتم التنسیق بینها لتحقیق التكامل،  عمالاألتوزیع 

 .في رسم الخطط وتنفیذها أعضاؤهاالعمل التي تدار ذاتیا حیث یشترك 

  السریة والخصوصیة -10

یة وخصوصیة أكثر للمعلومات، بحیث توفر المعلومات لذوي سر  اإللكترونیة دارةتضمن اإل

المعلومات  إلىالصالحیة فقط، عن طریق تقنیات الحجب والتشفیر، حیث یمكن للمعنیین فقط النفاذ 

   .دون كشف هویة المتعاملین لكترونيكما یمكن التعامل اإل 2.باستخدام كلمات المرور الخاصة

 تحقیق الشفافیة  -11

 إتاحةالخارجیة التي تتعامل معها، من خالل  ولألطرافللمؤسسة  اإلداریةتحقیق الشفافیة 

، حیث توفر المعلومات المتعلقة بسیاسات الموارد البشریة في األنشطةالمعلومات للمعنیین عن كافة 

وانین واللوائح الق وٕاتاحةالمختلفة،  األنشطةنتائج و  األداءعلق بطرق وكیفیات تقییم المؤسسة، خاصة ما ت

المعلومات المرتبطة بوظیفته بكل سهولة، بما  إلىفیمكن لكل عامل في المؤسسة الوصول  المتعلقة بالعمل،

   3.یحقق ثقافة الندیة والتنافسیة بین العاملین

                                                           
، األردن، دار الیازوري للنشر، الثالثة األلفیة أعمالإدارة التمكین واقتصادیات الثقة في منظمات الح، زكریا مطلك الدوري؛ احمد علي ص - 1

 .77ص ،  2009

 .88ص ، ، مرجع سابقمعاصرة إداریة، قضایا وآخروناحمد المعاني   - 2

القرى، السعودیة،  أمكرة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة مذ ،القرى أمجامعة  إداراتمعوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في منى عطیة البشري،  -  3

 .35ص ، 2009
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یطلعوا على المعلومات التي  أنیمكن للموردین والزبائن ومختلف المتعاملین  ؛أخرىومن جهة 

  .عبر الشبكات المختلفة ترونيلكتتیحها المؤسسة على موقعها اإل

الرتباطها  بالنسبة للمؤسسات الحكومیة، نظراً  أكثرخاصیة الشفافیة مهمة  أن اإلشارةوتجدر 

في توفیر المعلومات لعموم  اإللكترونیة دارةبتحقیق المشاركة والمساواة بین المواطنین، فتساعد تقنیات اإل

الحاجة للتعرف على المشاكل  إلى إضافةاتخاذ القرار، السكان مما یتیح لهم فرصة المشاركة في عملیة 

  .1العام الرأياالجتماعیة واستشفاف 

 واإلجراءاتالكاملة والمتساویة للمعلومات المرتبطة بالقرارات  اإلتاحةوتتحقق الشفافیة من خالل 

وتطویر العالقة  اإلداریةومؤسسات المجتمع ؛ مما یعزز روح الدیمقراطیة  أفرادوالخدمات الحكومیة لجمیع 

   2.العامة ومع المواطنین اإلداراتبین 

   ة فیهاعالقال وسلبیاتها وأطراف اإللكترونیةاإلدارة فوائد : الرابعالمطلب 

والمجتمع، نتیجة  األفرادو من مجموعة الفوائد التي تحققها للمؤسسات  اإللكترونیةاإلدارة  أهمیةتبرز 

عدة  اإللكترونیة اإلدارةلتطبیق  أن إال؛ ورغم هذه الفوائد رةالخصائص التي تمیز هذا النمط من اإلدا

بناء شبكة جدیدة من العالقات، وتتناول  إلى اإللكترونیةومن جهة أخرى یؤدي تطبیق اإلدارة . سلبیات

، كما تعرج على وصف شبكة العالقات اإللكترونیةالعناصر التالیة إبراز مختلف فوائد وسلبیات اإلدارة 

 .ومستویاتها

 :اإللكترونیةفوائد اإلدارة  - أوالً 

أو المجتمع  األفرادبمجموعة من الفوائد سواء بالنسبة للمؤسسات أو  اإللكترونیةیعود تطبیق اإلدارة 

  .من خالل عرض هذه الفوائد اإللكترونیةعامة، ویمكن إظهار أهمیة اإلدارة 

  بالنسبة للمؤسسات اإللكترونیةاإلدارة فوائد   - 1

من  ؛افسیة تجعلها في حاجة دائمة لعملیات التطویرنلقطاع الخاص في بیئة تتعمل مؤسسات ا

یساعد  إداریاً  أسلوباً  اإللكترونیةمواكبة التحدیات الناشئة في بیئتیها الداخلیة والخارجیة، وتعد اإلدارة جل أ

                                                           
 http://www.psclg.org.sa/web/articles/more/33.pdf .الحكومة اإللكترونیة والتنظیم البیروقراطيعدنان بن عبد اهللا الشیحة،  - 1

 ).20:30( 23/07/2016: االطالع

 349، ص2016، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة األولى، اإلدارينیة ودورها في مكافحة الفساد اإلدارة اإللكترو بدر محمد السید القزاز،  - 2
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لتكنولوجیة هذه المؤسسات على تحقیق التطویر المستمر للحفاظ على الحصة السوقیة شرط توفر الیقظة ا

   1.لدیها

جل ضمان أضرورة حتمیة من  وٕانماالمؤسسات  أمام لیس خیاراً  اإللكترونیةاعتماد اإلدارة  أنیبدو 

جل تقدیم خدمات واسعة ومتنوعة أقدرات كبیرة من  أتاحنترنت قد اال أنخاصة  ؛المؤسسة ربقاء واستمرا

وخفض تكلفة  ،عمالاألقي، وخفض وقت انجاز االستجابة الفائقة وفي الوقت الحقیتتمتع ب ،غیر مسبوقةو 

ودعم االبتكار ودخول  ،عبر العالم األطرافالصفقات وزیادة العوائد وتبادل المعلومات اإللكتروني بین 

  : بالنسبة للمؤسسات التي تجدر اإلشارة إلیها نذكر اإللكترونیة اإلدارة فوائدومن  2.الجدیدة األسواق

الداخلیة  وأنشطتهاالتي تستخدم في إدارة وظائف المؤسسة  لكترونیةاإل واألسالیبتحقق الوسائل  - 

والتكامل الوظیفي، وتقدیم الدعم المباشر  اإللكترونیة، وتوفیر االتصاالت األداءتحسین في جودة 

  3لسالسل التورید وسالسل التوزیع التي تربط المؤسسة بموردیها وشركائها وزبائنها؛

سات في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وذلك بسبب توفیر البیانات تساعد اإلدارة العلیا للمؤس - 

والنتائج، كما  األنشطة، وضمان التزوید بالتغذیة العكسیة عن كل إلیهاالدقیقة في وقت الحاجة 

  4متصل بالشبكة؛ أحدو  إداريالمتعددة بحیث تصبح مستوى  اإلداریةتلغي المستویات 

 األنشطةالعمل، وتخفیض تكالیف  إجراءاتبقدرتها على وتبسیط  اإللكترونیة اإلداراتتتمتع  - 

جدیدة بتكالیف اقل، نظرا لقلة الموارد البشریة والمباني التي یحتاجها تنفیذ  أنشطةالحالیة، وخلق 

، وتخفیض اإلجراءاتالتعامل الورقي في كثیر من  أعباءالتخلص من  إلى إضافة، األنشطةهذه 

 ؛ةالمختلف تكالیف االتصاالت

تنشئ قنوات اتصال فعالة بین مصالح وفروع المؤسسة، والتي قد تكون في مناطق جغرافیة  - 

 متباعدة؛

وسرعته،  األداءالعمالء، من خالل تحقیق دقة  أوتحسین جودة خدمات المؤسسة المقدمة للجمهور  - 

ل منخفضة من خالل االتصا بأسعار هاالمنتجات والخدمات وعرض أسعارالتحكم في  إلى إضافة

 المباشر بالزبائن وعدم وجود وسطاء تجاریین؛ 

                                                           
، مذكرة دراسة مرجعیة مقارنة للبنوك العاملة بمقر والیة البویرة: لزیادة القدرة التنافسیة للبنوك كأداةنولوجیة كالیقظة التكرغلي ،  أسماء -  1

 .74 ، ص2013/2014س، الجزائر، معة بومرداغیر منشورة، جا ،ماجستیر

 . 71- 70ص مرجع سابق، ، اإللكترونیة اإلدارة والمعرفة، نجم عبود نجم - 2

 .25صمرجع سابق، سعد غالب یاسین؛ بشیر عباس العالق،  - 3

 .36، صمرجع سابق، ؛ وآخرونعادل حرحوش الفرجي  - 4
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 والتوثیق؛  واألرشیفوتخزینها  وٕادارتهاكبیرة لحفظ البیانات  إمكانیات اإللكترونیةتوفر تقنیات اإلدارة  - 

في تحقیق الرضا الوظیفي لدى العاملین في المؤسسة ووالئهم، من خالل  اإللكترونیةتساهم اإلدارة  - 

 وظروفه؛ عمالاألالمعلومات وبث روح الثقة، وتحسین طرق أداء  إلىتمكینهم من الوصول 

المعلومات الدقیقة للمؤسسة عن مواردها الداخلیة، وعن زبائنها ومنافسیها،  اإللكترونیةتوفر اإلدارة  - 

 االقتصادیة؛ األوضاعواتجاهات  أسواقهاوعن 

المؤسسة، وتساعد  أعمالوتوسیع  ،ا وعالمیاً جدیدة محلیً  أسواقفي اختراق  اإللكترونیةتسهم اإلدارة  - 

والخدمات، كما یمكن  وعرض المنتجات إلیهاوالوصول  األسواقعلى جمع المعلومات عن تلك 

 العروض من الموردین؛  أفضل إیجادللمؤسسة 

عوائد ممكنة من خالل  أقصىمع العمالء بمرونة، وبما یحقق  قةتجعل المؤسسة تدیر العال - 

  1ق للقطاعات السوقیة؛االستهداف االنتقائي والدقی

من االستجابة السریعة للرغبات الجدیدة في السوق، بفضل التدفق الكبیر  اإللكترونیةتمكن اإلدارة  - 

واحتیاجات المتعاملین، مما یساعد المؤسسة على الحفاظ على  األسواقوالسریع للمعلومات عن 

 حصتها السوقیة ومركزها التنافسي وضمان والء عمالئها؛

المعامالت معها  إتماممؤسسة من عرض خدماتها ومنتجاتها عبر الشبكات، مما یسهل تمكین ال - 

 مكان؛ أيوقت، ومن  أيمن طرف المستفیدین في 

دعم  إلىالمعرفة على شبكة االنترنت  وأسواقمصادر المعلومات  إلىتؤدي القدرة للدخول السریع  - 

 اإللكترونیةؤسسة، كما تحفز نظم اإلدارة المال الفكري في الم رأسإدارة المعرفة من خالل استثمار 

  2العاملین على االبتكار؛

   لألفرادبالنسبة  اإللكترونیةاإلدارة فوائد   - 2

بعدة فوائد،  األفرادعلى  -الخاصة والعامة–في المؤسسات  اإللكترونیةیعود تطبیق اإلدارة 

    3: تتمثل أهم تلك الفوائد في ،)مستهلكین أومواطنین (

                                                           
 .24ص  ، 2011دار المسیرة للنشر، األردن، الطبعة األولى،  ،رقابة والتدقیقنظم المعلومات في ال، وآخرون ؛زیاد عبد الحكیم الذیبة - 1

 .98- 97، صمرجع سابق، وآخرون ؛احمد المعاني - 2

 .95-94ص مرجع سابق، ربحي مصطفى علیان، البیئة اإللكترونیة،  - 3
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، وتوفیر الجهد والوقت )على مدار الیوم( من خالل توافر الخدمات بشكل دائم  األفرادتسهیل حیاة  - 

سهولة الحصول على  إلى إضافة، أجنبیة أومحلیة  أسواقالالزمین للتسوق وطلب الخدمات من 

 بعد البیع؛ المعلومات واالستشارات عن الخدمات والمنتجات وطلب خدمات ما

، حیث یمكن للمشترى االطالع على عدة عروض بالتسوق سعاراأل بأقلالحصول على المنتجات  - 

 ؛األسعارالمقارنة بین  وٕاجراءاإللكتروني، 

 الحصول على عینات للمنتجات الرقمیة تتضمن معلومات تفصیلیة عن المنتجات؛ - 

 الخدمة حسب الطلب والمواصفات التي یحددها الفرد؛  أوطلب السلعة  إمكانیة - 

  في المجتمع، األفرادلتعلم عن بعد لمختلف العمل وا إمكانیات إتاحة - 

  : للمجتمع بالنسبة اإللكترونیةاإلدارة فوائد  - 3

   1:أساساً یحقق  اإللكترونیةتطبیق اإلدارة  أن  (Ahlquist et al) "اهلكویست وزمالؤه"یرى 

والمؤسسات  عمالاألتعزیز التنمیة االقتصادیة من خالل التكامل والشراكة بین مؤسسات قطاع  -

 لإلنتاجیة أعلىبهدف تحقیق مستویات  وٕامكانیاتهاكومیة في انجاز المشاریع، وتطویر قدراتها الح

 ؛اإلداریةالداعم للتنمیة  األداءو 

سد الفجوة الرقمیة في المجتمع، من خالل القیام باالستثمار في تقنیات المعلومات الراقیة لتوصیل  -

 في المناطق النائیة والمعزولة؛  األفرادو ار السن، فئات المجتمع الهشة مثل الفقراء وكب إلىالخدمات 

الذي یتیح  (E-learning)المجتمع ، من خالل التعلم اإللكتروني  ألفرادتوفیر التعلم مدى الحیاة  - 

وضعهم االجتماعي، مما یدعم التنمیة البشریة  أوفرص التعلیم مهما كان سنهم  األفرادللعدید من 

 في المجتمع؛

  :تتمثل في أخرىفوائد  اإللكترونیة اإلدارةینتج عن تطبیق  األساسیةفوائد هذه ال إلى إضافة

 تحقیق الشفافیة وتقلیل فرص الفساد، حیث ان التعامل اإللكتروني یوفر المعلومات والخدمات بدون - 

 ؛االحتكاك بالعاملین

یات توفیر المناخ المالئم لالستثمار من خالل توفیر سهولة الحصول على البیانات والمعط - 

 إلقامة اإلداریة اإلجراءاتاالقتصادیة الالزمة لدراسات جدوى المشاریع، وضمان شفافیة وبساطة 

                                                           
المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، منشورات ، تراتیجيمدخل تسویقي اس: الخدمات اإللكترونیة بین النظریة والتطبیقبشیر عباس العالق،  -  1

 .257-256ص، 2004الطبعة األولى، 
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التواصل واالستفسار عن بعد، مما یشجع  وٕامكانیةالمشاریع ومنح التراخیص والمناقصات، 

 ؛ األجنبیةاالستثمار المحلي ویجذب المزید من االستثمارات 

تكییف المنتجات والخدمات حسب  إلىت مما یدفع هذه المؤسسات خلق بیئة تنافسیة بین المؤسسا - 

رفاهیة المجتمع من جهة؛ ومن جهة  إلىالجودة، مما یؤدي المجتمع من حیث السعر و  أفرادات رغب

 یساعد على اندماج االقتصاد الوطني في االقتصاد العالمي؛  أخرى

والرقابة والمساءلة، ویزید زیادة  تعزیز دور المواطن في المشاركة في صنع القرارات الحكومیة - 

الخدمات،  أمامومؤسسات المجتمع، وتحقیق تكافؤ الفرص  األفرادتوضیح طبیعة العالقة بین 

  1البیروقراطیة؛ اإلجراءاتوالتخفیف من حدة 

المهن وتبادل  وأصحابمن خالل تفاعل المواطنین والمستهلكین  اإللكترونیةنشوء المجتمعات  - 

  2والخبرات؛ واألفكار اآلراء

المساهمة في انجاز البحوث والدراسات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، من خالل توفیر  - 

 المجتمع؛ أفرادالمعلومات والبیانات عن 

  :اإللكترونیةاإلدارة لبیات س  - ثانیاً 

ي ثالثة ف بعض اآلثار السلبیة، تتمثل اإللكترونیةلتطبیق اإلدارة  أنرغم الفوائد السابق عرضها إال 

   3:جوانب هي

 :التجسس اإللكتروني -1

تعریضها لخطر التجسس  إلىللمعلومات الحساسة في المؤسسات  اإللكترونیة األرشفةتؤدي 

 إضافةوعملیات االختراق اإللكتروني، مما یتطلب توفیر برامج الحمایة العالیة الكفاءة، مع ضمان تحدیثها، 

 المعلوماتي؛ ناألمومتابعة مستجدات  األمنیةالیقظة  إلى

 :التبعیة للغیر  -2

من اجل تطویر البرامج وتحدیثها خاصة تلك المحمیة  اآلخرینخبرات  إلىبحیث تحتاج المؤسسات 

 وٕاداراتالتكنولوجیا محلیا فان المؤسسات  إنتاجبحقوق الملكیة الفكریة وبراءات االختراع، وفي حالة عدم 

وهذا یشكل خطرا في مختلف المجاالت الصناعیة والتجاریة  استیراد التقنیة واستهالكها، إلىالدولة تضطر 

 والزراعیة والعسكریة؛

                                                           
 .39ص  ،مرجع سابقصدام الخمایسة،  - - 1

 .95-94ص مرجع سابق، ، البیئة اإللكترونیةربحي مصطفى علیان،  - 2

3
 .176-175ص مرجع سابق، حسین محمد الحسن،  - 
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 : شلل اإلدارة - 3

غیر  اإللكترونیةاإلدارة  أسلوب إلىالتحول  إجراءاتتواجه المؤسسات هذه المشكلة عندما تكون 

ظائف تحول سلس، وینتج عن هذا الفشل شلل وارتباك في و  اثأحدالفشل في  إلىمدروسة، مما یؤدي 

 .خسائر فادحة للمؤسسة إلى، ویتسبب ذلك األداءمن  األدنىاإلدارة وعدم تحقیق الحد 

 1:في اإللكترونیةسلبیات اإلدارة  " الهوش" و " المهتدي" یجمل كل منو 

العمل  إجراءاتوالشبكات وتقلیص  اإللكترونیة األجهزةیؤدي االعتماد على : مشكلة البطالة -

االستغناء عن  إلىالعمل، مما یدفع بالمؤسسة  ألداءالید العاملة  إلىتقلیل الحاجة  إلىودمجها 

ج عنه زیادة نسبة تنمهارة والكفاءة المطلوبة، مما یعدد من العاملین خاصة ممن لیس لدیهم ال

 ؛ األفرادتتطلب مقاییس تقنیة في مهارات  أصبحتالبطالة في سوق العمل الجدیدة التي 

لتأثیر االجتماعي السلبي وهو شعور العاملین بالغربة واالنعزال، وفقدان تتمثل في ا: عزلة العاملین  - 

نتیجة المداومة على استخدام االنترنت والحواسیب، وهذا یؤثر سلبا على  اإلنسانیةالعالقات 

 الصحة النفسیة لهم؛

تقلیل فرص التواصل  إلىتؤدي تقنیات االتصال عن بعد  أنحیث یتوقع : التفكك االجتماعي -

في  اإلنسانیةصي المباشر والتفاعل االجتماعي، وبالتالي فقدان جزء كبیر من العالقات الشخ

 العمل؛ أماكن

بسبب ازدیاد عبء العمل الكمي للوظیفة، الذي ینتج عن القلق لدى العاملین : ضغوط العمل - 

عدم بضرورة اللحاق بالتطور السریع في تكنولوجیا المعلومات، والخوف من فقدان المكانة بسبب 

انخفاض عبء الدور نتیجة انخفاض  إلى إضافةالقدرة على التعامل مع التكنولوجیا الجدیدة، 

الذي جعل العمل  األمرووضع معاییر جامدة،  اإلجراءاتالعبء الكیفي للوظیفة من خالل تبسیط 

 لدى بعض العاملین؛   توتراً  أیضاً رتابة، مما یخلف  وأكثر الذهني محدوداً 

تبقى دائما عرضة للتجسس اإللكتروني  اإللكترونیةبحیث ان المعلومات : األمنمشكلة السریة و  - 

وحقهم في الحفاظ على سریة معلوماتهم الخاصة، وهذا  األفرادتهدد خصوصیة  أنهاوالتخریب، كما 

  .ما یحتاج جهود للحفاظ على أمن الشبكة وحمایة المعلومات

                                                           
1
، األردن، الطبعة أسامةدار  تكنولوجیا الحكومة اإللكترونیة،سوسن زهیر المهتدي، و ؛  44إلى 42ص  جع سابق،مر  ،الهوشأبوبكر محمود  - 

 .43-42، ص 2011األولى، 
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  1:تتمثل في أخرىسلیبات  إلى" عزیز"وتشیر 

، والقیود اإللكترونیةبالسجالت  لالحتفاظالمستخدمة  لالستراتیجیاتة المشكالت المرافقة كثر  - 

، من تحدیث السجالت وهجرة المحتویات، األمر الذي اإللكترونیة باألرشفةوالمحددات الخاصة 

 یتطلب إدارة قادرة على تنظیم هذا الكم الهائل من المعلومات؛

من یجهلون طرق استخدام  أوجمیع الناس وباألخص الفقراء  لىإ االنترنیتقد التصل الخدمة عبر  - 

 إلىاالنترنت، وبالتالي استثناء بعض الفئات من االستفادة من الخدمات والمعلومات، مما یؤدي 

  المزید من حاالت الظلم، ویحدد ویقید من الخیارات والفرص المتاحة أمام الفقراء؛     

دمات المقدمة إلكترونیًا، مما یثیر مشكلة أثبات التعامالت غیاب المستندات الورقیة في بعض الخ - 

  صحة التوقیعات والحفاظ على الملكیة الفكریة؛ وٕاثبات وااللتزاماتوالعقود وتوثیق الحقوق 

أن التكنولوجیا الحدیثة قد غیرت الكثیر من مفهوم العمل، وقد سلب من الكادر الوظیفي العامل  - 

على  اإلنسان، وأقتصر دور اإللكترونیة لألجهزةفعلیة، وأعطاها الكثیر من مهاراته الذهنیة وال

فقط، دون أن یعرف كیفیة تطبیق الطریقة والخطوات  واإلشرافضغط األزرار والتشغیل والمراقبة 

  .النتائج، األمر الذي یعني تجمید القدرة الفكریة للفرد الستخراج

االنترنت لدى العاملین، بسبب  إدمان إلى ؤديیقد  اإللكترونیةاإلدارة  أن تطبیق" حجازي"كما یرى 

على الحاسوب، بحیث یمكن استغالل تلك  همأعمال أداءربط مكاتبهم بشبكة االنترنت واعتمادهم في 

على مواقع التواصل االجتماعي  واإلدمانالمعلوماتي  اإلفراطال تتعلق بالعمل، مثل  أشیاءالوسائل في 

    2.اإللكترونیة لعابواأل اإلباحیةوالمنتدیات والمواقع 

 3:وهي اإللكترونیةلتطبیق اإلدارة  األخرى جوانب السلبیةالعة من هناك مجمو ذلك  إلى إضافة

التقلیدیة وبنیتها  عمالاألتقویض الكثیر من  إلىبخصائصها الجیدة  اإللكترونیة عمالاأل دتأ - 

 التحتیة واستثماراتها الضخمة؛ 

                                                           
دراسة استطالعیة آلراء  :الحكومة اإللكترونیة ومدى إمكانیة تطبیقها في اإلدارات العامة في إقلیم كوردستان العراقجوان إسماعیل عزیز،  -  1

، 2004، العراق ،جامعة صالح الدین، غیر منشورة، أطروحة دكتوراه، نة من المدراء وموظفي القطاع العام في منظمات محافظة أربیلعی

 .32ص

 .264، ص مرجع سابقعبد الفتاح بیومي حجازي،  -2

 .75، ص مرجع سابقماجد بن عبد اهللا الحسن،  - 3
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وانحیاز التبادالت لصالح المشتري على  ،التفاوضیة للمؤسساتالقدرة  اإللكترونیة عمالاأل أضعفت - 

الحصول على المعلومات بالغ السهولة، وهذا سمح للمتعاملین ان  أصبححساب البائع، حیث 

عدد كبیر من الموردین والحصول على  إلىلمشترین الوصول ل وأمكنیقارنوا بسهولة بین العروض، 

 اقل؛ أسعار

 التحدیث؛و والمؤهالت  مالعاأل إقامةتكلفة ارتفاع  - 

 الضرائب والتنبؤ بالعوائد؛صعوبة تقدیر  - 

 .أمامهاالصحي الستعمال الحواسیب والجلوس  التأثیر - 

  اإللكترونیة دارةالعالقة في اإل أطراف  -ثالثاً 

كانوا مؤسسات أو  ، سواءً أطرافنماذج من العالقات بین عدة  اإللكترونیة دارةتنشأ في ظل اإل

قنوات االتصال  اإللكترونیة دارةعالقات تفاعل عن بعد، فتتیح تقنیات اإل بأنهاز هذه العالقات ، وتتمیأفراداً 

، وتكون هذه العالقات بین األطرافوتدفق للمعلومات والخدمات عبر الشبكات بین مختلف  لكترونياإل

هذه العالقات قد  أنا العاملین في هذه المؤسسات أو المستفیدین من خدماتها، كم األفرادالمؤسسات أو بین 

أو بین مؤسسات من قطاعات مختلفة، كما تكون هذه  - عام أو خاص -  الواحدتكون داخل القطاع 

یقترح و . ، أو ذات طبیعة وظیفیة مهنیة))2-1( المبینة بالتظلیل في الجدول رقم(العالقة ذات طبیعة تجاریة

  .  اإللكترونیة دارةلقائمة في ظل اإلمختلف العالقات ا یبین مصفوفة)  2- 1( الجدول رقم الباحث 

  .اإللكترونیة دارةمصفوفة العالقات في اإل) :  2- 1(الجدول رقم 

-أعمالمؤسسة   

 (B)شركة 

-مؤسسة عامة

 (G)حكومة 

مواطن /مستهلك

(C) 

 موظف/عامل

 (E) 

  B2B  B2G  B2C  B2E  (B)شركة -أعمالمؤسسة 

  G2B  G2G  G2C  G2E  (G)حكومة -مؤسسة عامة

  (C) واطنم/مستهلك
C2B  C2G  C2C  C2E  

  E2B  E2G  E2C  E2E  (E) موظف/عامل

  .اعتمادا على مطالعة مختلف المراجع والدراسات من إعداد الباحث :المصدر
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  : ونوضح محتوى كل عالقة كالتالي

 ) : B2B(   عمالاألالعالقة بین مؤسسات  - 1

التي تتم بین مؤسسات  وهي مجموعة معامالت ذات طبیعة تجاریة، تتضمن صفقات البیع والشراء

سواء كانت تمثل الموردین أو الزبائن، وتنسیق قنوات توزیع المنتجات والتنسیق مع مؤسسات النقل  عمالاأل

ا في سلسلة إلكترونیالصفقات التي تتم بین المؤسسة وشركائها الذین یتشاركون معها  إلى إضافةوالشحن، 

   1.التورید

مع الموردین واستالم الفواتیر  والتفاوضعلى طلبیاتها  حیث تستخدم المؤسسة الشبكة للحصول

 أصبحتهذه العالقة  إطارهذه التعامالت خاصة بین الشركات الصناعیة، وفي  وتنتشروتسویتها، 

 اإلنتاجیةلتحقیق العدید من المكاسب مثل تخفیض التكالیف وتحسین  اإللكترونیةالمؤسسات تمارس التجارة 

   2.والسیطرة المخزنیة

 ) :C2Bأو  B2C(والمستهلك  عمالاألالعالقة بین مؤسسة  - 2

، فهي األفرادوالزبائن  عمالاألبین مؤسسات  اإللكترونیةالتبادالت التجاریة  إلىتشیر هذه العالقة 

، حیث یختفي الوسطاء التجاریون؛ ویمكن للزبائن االتصال مباشرة إلكترونیةعبارة عن تجارة تجزئة 

، والتعرف على أسعار وخصائص المنتجات لكترونيیق زیارة موقعها اإلبالمؤسسة المنتجة عن طر 

والخدمات المعروضة ومقارنتها بأسعار منتجات المؤسسات المختلفة، ثم یحدد الزبون طلبیته وطریقة السداد 

ا مثل الكتب إلكترونیالتي قد تكون ببطاقة ائتمان أو تحویل مصرفي، كما قد یكون المنتوج قابل للتسلیم 

  . اإللكترونیةوالبرامج والتطبیقات  إللكترونیةا

هذه العالقة تتیح للمؤسسة التعامل مع عدد كبیر من الزبائن عبر العالم، كما یمكن للمؤسسة  إن

  . ، تمكنها من االتصال الدائم بهم والتعرف على رغباتهماألفرادتكوین قاعدة بیانات عن زبائنها 

ل بالمؤسسات وتقدیم عروض كبائعین، بطریقة مباشرة أو ومن جهة أخرى؛ یمكن لألفراد االتصا

   3.بواسطة مواقع متخصصة بذلك، وتلقي طلبات الشراء من المؤسسات المهتمة

  

                                                           
 .51صمرجع سابق،  ،رونیةاإلدارة والمعرفة اإللكتنجم عبود نجم ،  - 1

 .56، ص2011الطبعة األولى،  ، دار الیازوري، األردن،النماذج والتطبیقات والتجارب الدولیة: الحكومة اإللكترونیةصفوان المبیضین،  - 2

 .243ص ، 2011، المكتب العربي الحدیث، مصر، اإلدارة والتجارة اإللكترونیةجالل،  إیهاب - 3
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 ) : B2Gأو   G2B(  أعمالالعالقة بین الحكومة ومؤسسات  - 3

، والهیئات الحكومیة عمالاألالعملیات التي تتم بین مؤسسات  أنواعتتضمن هذه العالقة جمیع 

والمتعلقة بالشراكة بین القطاعین العام والخاص، وتحقیق التكامل بین المشاریع الحكومیة ومشاریع القطاع 

الخاص، وبتنفیذ التعاقدات بین الطرفین، التي قد یكون موضوعها تورید احتیاجات للمؤسسات الحكومیة، 

؛ أخرىومن جهة . ع عمومیةكما تشمل عروض الخدمات الموجهة للمؤسسات الحكومیة، أو انجاز مشاری

والمعامالت اإلداریة مثل  اإلجراءاتتقدیم الخدمات العامة لهذه المؤسسات، وانجاز  إلىتسعى الحكومة 

المعامالت الضریبیة أو الجمركیة والحصول على التراخیص، وكذلك عرض القوانین والتعلیمات المنظمة 

، والبحث عن اً إلكترونیوالتقاریر  واإلحصائیاتلمعلومات تقدیم الوثائق وا إلى إضافةً ، عمالاأللنشاط قطاع 

   1.اإلكترونیً المزادات  إلىالموردین بطرح المناقصات أو الدعوة 

 ) :  G2G( العالقة بین الحكومات ومؤسساتها  - 4

تكون هذه العالقة بین الحكومات المختلفة أو بین الدوائر والمؤسسات الحكومیة في نفس البلد، 

 إطارجل تبادل الخدمات والتسهیالت والمعلومات في ألحكومات تكنولوجیا المعلومات من بحیث تستخدم ا

   2.والمواثیق الدولیة والتعاوناتفاقیات التبادل 

التنسیق بین المؤسسات الحكومیة من اجل االشتراك في البیانات،  إلىكما تهدف هذه العالقة 

  .إبرام الصفقات المختلفة وكذا دمات ومتابعة المشاریع العمومیة،وتقدیم الخ

هذه العالقة تغطي التشابك الموجود بین الهیئات الحكومیة المختلفة على المستوى المركزي أو  إن

 اً جدید أسلوباً  اإللكترونیة دارة، وبذلك تشكل اإلاإلجراءاتالتعقیدات اإلداریة وبطء  إزالةالمحلي، وتساهم في 

السریة، وبما یحقق كفاءة العملیات  إطارمات الحكومیة في المعامالت وتبادل المعلو  إجراءیمكن من 

  3.الحكومي اإلنفاقوفاعلیتها وجودة الخدمات، وتخفیض 

 ) :C2Gأو  G2C(العالقة بین الحكومة والمواطنین  - 5

على الخدمات والسلع والمعلومات ، ونماذج  اً إلكترونیتمكن هذه العالقة المواطنین من الحصول 

مقرات  إلىمكان ودون االنتقال  أيوقت ومن  أيي تقدمها المؤسسات الحكومیة، في الوثائق الرسمیة الت

                                                           
 .91-90ص ، مرجع سابق، البیئة اإللكترونیة ،ربحي مصطفى علیان - 1

 .91 ص، السابقنفس المرجع  - 2

 .24، ص مرجع سابق، وآخرونعادل حرحوش الفرجي  - 3
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، مما اإللكترونیةهذه المؤسسات، حیث توفر الحكومة خدماتها للمواطنین من موقع حكومي على الشبكات 

   1.یوفر الجهد والوقت والتكالیف المادیة

 أفرادحاجات  إشباع إلىلتي تهدف ، ااإللكترونیةتشكل هذه العالقة محور مشاریع الحكومة 

 إشراكوكذا  ؛المجتمع بصورة مالئمة من ناحیة الزمان والمكان وجودة الخدمة وسهولة الحصول علیها

  . الحكومي األداءالمواطنین في اتخاذ القرارات ومراجعة 

 ) :C2C(العالقة بین المستهلكین  - 6

على شبكة االنترنت،  األفرادن المستهلكین تتمثل هذه العالقة في التعامالت التجاریة التي تتم بی

یتمثل في المؤسسة  وسیطاً  ، وتتضمن هذه العالقة طرفاً مشتریاً  واآلخر المستهلكین بائعاً  أحدحیث یكون 

الذي یمكن )  www.ebay.com (موقع  لمثافعلى سبیل ال 2المتخصص، لكترونيصاحبة الموقع اإل

  .من خالله عرض منتجهم لیقوم المستهلك المشتري بعملیات التسوق والشراء عبر الموقعألفراد ل

في المواقع الشخصیة في االنترنت، بهدف بیع الخبرات  اإلعالناتكما قد یتم التعامل عبر وضع 

  .األفرادب أو المعامالت التجاریة بین یالشخصیة في المزادات القائمة على الو  األغراضأو 

 ) Intra-government أو    Intra-Business( لعالقات داخل المؤسسة ا - 7

للقیام بنشاطاتها الداخلیة  اإللكترونیة دارةلتقنیات اإل - خاصة أو عامة –وتعني استخدام المؤسسة 

تبادل الخدمات والمعلومات بین وحداتها وفروعها، وتوزیع المراسالت  إلى إضافة، اً إلكترونیالموارد  ٕادارةو 

   3التعلیمات الداخلیة،و 

، التي تتم عبر ) E2B/B2Eأو  E2G/G2E ( كما تتضمن عالقة المؤسسة بعمالها أو موظفیها 

المؤسسة، من خالل تحسین أداء العاملین  إدارةتحقیق الكفاءة والفاعلیة في  إلىالشبكة الداخلیة وتهدف 

ا إلكترونیالموارد البشریة  إدارةتمكن من ، و عمالاألوتوضیح أفضل األسالیب التي یتم من خاللها ممارسة 

  4.وتكوین قاعدة بیانات عن الموارد البشریة في المؤسسة

العاملین في حالة العمل عن  األفرادتحقیق التنسیق بین فرق العمل وتنظیم العالقة بین  إلىإضافة 

هني من ترقیات ورواتب وتوفر هذه العالقات المعلومات للعاملین عن أسالیب العمل وعن مسارهم الم. بعد

                                                           
 .24، ص  مرجع سابق، وآخرونعادل حرحوش الفرجي   - 1

 .241 ص، مرجع سابقجالل،  إیهاب - 2

 .88ص مرجع سابق، ، البیئة اإللكترونیةربحي مصطفى علیان،  - 3

 .86، ص مرجع سابقعبد المحسن زكي،  إیمان - 4
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مالحظاتهم  إیصالتمكن العاملین من  أخرى، ومن جهة لكترونيوغیرها، وتوفیر برامج التدریب اإل

  .وتظلماتهم للجهات المختصة

، التي تمثل التفاعل )E2E(العالقة بین عمال المؤسسة نفسها  أیضاً وتشمل العالقات الداخلیة 

بین العاملین في مختلف المستویات اإلداریة، بهدف تبادل  -التنظیم الرسمي إطارفي  - لكترونياإل

 . الواحدةالمعلومات أو تنسیق الجهود داخل فرقة العمل 

 ) :E2Cأو  C2E(العالقة بین المستهلكین وعمال المؤسسات  - 8

التقلیدیة، فقد كان من المستبعد تصور  دارةاإل إطارتعتبر مثل هذه العالقة فریدة وغیر مسبوقة في 

موظفین في المستویات العاملین داخل المؤسسة، خاصة بین المواطنین و و  األفراداتصال مفتوحة بین  عالقة

 إلىاستفسار أو شكوى  فإرسالمي، یالسلم التنظ إجراءاتالعلیا للمؤسسات الحكومیة، ودون المرور عبر 

ت الورقیة والبرید مقابلة معه، كان یتم عبر المراسال إجراءموظف محدد والحصول على الرد، أو طلب 

وحسب  ؛والزیارات األعمالول افي جد واإلدراجخذ المواعید أطویلة وبطیئة، و  إجراءاتالعادي، وعن طریق 

مسؤولین  إلىطلباتهم  بإرسالتسمح للمواطنین  اإللكترونیة دارةتقنیات اإل أصبحتاالستقبال، لكن  أیام

عن  من الشفافیة وبعیداً  إطاروقت وفي  أيد، في وتلقي الردو  ،المهني لكترونيمحددین عبر بریدهم اإل

المقابالت بالفیدیو مع الموظفین، والمشاركة في حلقات  إجراءالمحسوبیة والعالقات الشخصیة؛ كما یمكنهم 

 . اإللكترونیةنقاش على الخط من خالل الشبكة 

طلب خدمات و  ،التواصل مع العاملین في المؤسسات األفرادیمكن للمستهلكین  أخرىومن جهة 

بعد البیع، بحیث یمكن للزبون مثال االتصال برئیس فرع التسویق أو رئیس مصلحة  استشاریة أو خدمات ما

 .الشخصي لكترونيبریده اإل عبربعد البیع  خدمات ما
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  اإللكترونیة دارةإلا إلىالتحول  عملیة: نيلمبحث الثاا

 إلىعوامل تبرر وتدفع توجد بعض ة هادفة، و اإلدارة اإللكترونیة عملی إلىتعتبر عملیة التحول 

 اإلدارةتطبیق  إلىعملیة التحول  هناك عوائق تواجه؛ وكأي عملیة تحول اإلداريتبني هذا المدخل 

االلكترونیة عملیة واعیة ومخططة تمر عبر مراحل متتالیة  اإلدارة إلى؛ وتعد عملیة التحول االلكترونیة

ه؛ كما عوائقو  وأهدافهااللكترونیة  اإلدارة إلىالتحول  أسبابستعرض ، وفیما یلي نلألخرى إحداهاتمهد 

   .مراحل عملیة هذا التحول إلىنتطرق 

   اإللكترونیة دارةإلا إلىأسباب التحول : األول المطلب

لیس دربا من دروب الرفاهیة؛ ولكنه حتمیة تفرضها مجموعة من  اإللكترونیة دارةاإل إلىالتحول  إن

عامل  أصبحمحددات نجاح المؤسسة، كما  أهم أحدتوظیف المعلومات  أصبحلة، حیث العوامل المتكام

  1.مجاالت التنافسیة بین المؤسسات أهم أحدالوقت 

فان المؤسسات العامة تعیش في نفس البیئة و تواجه تحدیات جادة تتعلق بتمویلها  أخرىومن جهة        

باعتماد مشاریع الحكومة  أكثرل الحكومات تهتم وتحقیق خدمات تلبي احتیاجات المواطنین، ما جع

  .واطنیهاظروف متحسن من اجل  اإللكترونیة

فان هناك أسباب متعددة تدفع المؤسسات نحو  اإللكترونیة دارةخصائص ومزایا اإل إلىإضافة          

ووفق خارجیة،  وأسبابداخلیة  أسباب: إلى األسباب، ویمكن تصنیف هذه اإللكترونیة دارةاإل إلىالتحول 

   في العناصر التالیة األسبابنوضح هذه  أنذلك یمكن 

  :اإللكترونیة دارةاإل إلىاألسباب الداخلیة للتحول  - والً أ

   2:الداخلیة في األسباب إجمالیمكن ؛  و الداخلیة بواقع العمل داخل المؤسسة األسبابتتعلق 

 ؛عمالاألة على زیادة تكلف وأثرهاوالعملیات المعقدة  اإلجراءاتطول  - 

 ضرورة توحید وتوفیر المعلومات للعاملین على مستوى المؤسسة؛ - 

 الزیادة المستمرة في الكفاءة والفعالیة؛ إلى، والحاجة األداءصعوبة قیاس معدالت  - 

 التوجه نحو استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على المعلومات في عملیة اتخاذ القرار؛ - 
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 بین العاملین على اتساع نطاق العمل؛ضمان االتصال المستمر  أهمیة - 

 للتمیز لمواجهة المنافسة؛ آلیاتضرورة وجود  - 

 الداخلیة والتحسین المستمر؛ األنظمةتصمیم  إعادةاالتجاه نحو  - 

 اإلبداع واالبتكار؛ إلىالحاجة  - 

ن المعلوماتیة، لمواجهة سلبیات دورا األنظمةوتوطینها في  األفرادمحاولة نقل الخبرة والمعرفة من  - 

 العمل؛

 ، ومعرفة حاجاتهم ورغباتهم؛دارةالعاملین والمستفیدین في تحدید سیاسات اإل إشراكوالتوجه نحو   - 

المتعاملین  إلىاستغالل عامل الزمن، والقیام برد الفعل السریع، والسبق في الوصول  إلىالحاجة  - 

 قبل المنافسین؛     

  .العالمیة األسواق إلىالنفاذ  كإمكانیات، نیةاإللكترو  عمالاألالجدیدة التي تتیحها  عمالاألفرص  - 

  اإللكترونیة دارةاإل إلىاألسباب الخارجیة للتحول  - ثانیاً 

اث والتحدیات التي تشهدها البیئة الخارجیة للمؤسسة في جمیع حدالخارجیة تلك األ باألسبابیقصد 

التكیف معها  إلىسة في حاجة المجاالت التكنولوجیة، االقتصادیة، االجتماعیة والسیاسیة، وتجعل المؤس

   .ومواكبتها

، اإللكترونیة دارةاإل إلىالخارجیة التي تدفع للتحول  األسبابنه یصعب حصر جمیع أ إلىنشیر و 

عدة  إلىالخارجیة حسب مجالها  األسبابحیث نصنف هذه . األسبابسوف نبین ابرز هذه  أننا إال

  :، كالتاليمجموعات

  :في وتتمثل :كنولوجیةالت األسباب - 1

منذ ثمانینات القرن  األفرادالحواسیب في متناول  أصبحتحیث   :تطور الحاسوب وتطبیقاته - 

، (PC)الحاسوب وهو الحاسوب الشخصي  أجیالالعشرین والتي شهدت اختراع الجیل الرابع من 

فرد الحصول علیها وتشغیلها،  أليالتي یمكن  األجهزةثم ظهرت الحواسیب المحمولة وغیرها من 

 1.بصغر حجمها وخفة وزنها، وطاقتها التخزینیة الكبیرة وسرعة معالجاتها األجهزةتمیزت هذه حیث 

نجاحا كبیرا، وحققت فوائد محسوسة غیر مسبوقة،  دارةكما نجحت تطبیقات الحاسوب في مجال اإل - 

  2.اإللكترونیة دارةاإل إلىشكلت دافعا مهما للتحول 

                                                           
 .23-22ص مرجع سابق، ، ارة اإللكترونیة بین النظریة والتطبیقاإلدحسین بن محمد الحسن،  - 1
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حیث ظهرت مزایا نسبیة عدیدة للتطبیقات : عرفیة المرتبطة بهازدیاد التقدم التكنولوجي والثورة الم - 

العلمیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصال في مختلف المجاالت، خاصة في نوعیة الخدمات والسلع 

التي توفرها المؤسسات العامة والخاصة للمجتمع، فكانت هذه الثورة التكنولوجیة فرصة لالفراد 

  1.المنافع واالستفادة من هذه المزایا التقنیةوالمؤسسات والحكومات لتعظیم 

لقد عرفت تقنیات االتصاالت وشبكاتها  :وانتشار شبكة االنترنت اإللكترونیةتطور االتصاالت  - 

، بما تحققه اإللكترونیة دارةلفكرة التحول لإل قویاً  ، شكلت دعماً األخیرةخالل السنوات  مذهالً  تطوراً 

المتاحة عبر  اإلمكانیات إلى فإضافةً ختصر الوقت والجهد، من تواصل فعال وسریع، وتفاعل ی

هائل من المعلومات  تدفقالعالمیة لالنترنت  اإللكترونیةتوفر الشبكة  ،دارةالشبكات الداخلیة لإل

في اتخاذ قراراتها وبناء خططها، وتمكنها من  دارةالمؤسسة، یشكل مرجعیة معرفیة تساعد اإل دارةإل

    2في مختلف مواقع العمل، أدائها السیطرة والرقابة على

زیادة معدل استخدام شبكة االنترنت بین عدد كبیر من البشر، ومطالبتهم بالحصول على  أنكما  - 

  3؛اإللكترونیة دارةاإل إلىللتحول  أخراً  الخدمات من خالل هذه الشبكة یشكل حافزاً 

 ؛معقولة بأسعار اإللكترونیةتوفر العتاد  والتطبیقات  - 

 ارات الجدیدة التي تقدم حلوال جدیدة للمشاكل التي تواجهها المؤسسات؛االبتك  - 

شرائح متعددة من المستفیدین وفي  إلىالوصول  إمكانیةممیزات هذه التكنولوجیا التي طرحت  - 

 جد بعیدة؛ أماكن

 أكثر، وتطویر مستویات عالیة من تشفیر البیانات مما جعل الشبكة لكترونيابتكار تقنیة التوقیع اإل - 

  4في استخدامها؛ أكثر األفرادوثقة  أمنا

  :األسباب االقتصادیة -2

  :في األسبابهذه وتتمثل 

                                                           
 .49ص مرجع سابق، ، اإلدارة اإللكترونیة، إبراهیمخالد ممدوح  - 1

 .25-24ص مرجع سابق، ، اإلدارة اإللكترونیة بین النظریة والتطبیقحسین بن محمد الحسن،   - 2
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 إلیجادالضغوط المالیة على المؤسسات، وضرورة ترشید النفقات في المؤسسات العامة، والتوجه  - 

 بدائل تكنولوجیة تقلل من التكالیف؛

 السعي لزیادة معدالت الكفاءة؛ - 

 مل والقوى العاملة؛الع وأنماطتغیرات في شكل  - 

التوسع في اعتماد استراتیجیات الشراكة بین المؤسسات والمشاریع في القطاعات المختلفة، وضرورة  - 

 وسائل الربط بین هذه المؤسسات والمشاریع؛ إیجاد

 من طرف العدید من الشركات العالمیة؛  اإللكترونیةانتشار االعتماد التجارة  - 

ودمج تكنولوجیا المعلومات في  اإللكترونیةلمشاریع الحكومة  ولیةالددعم البنك الدولي والمؤسسات  - 

  1مختلف المجاالت؛

 أماموتحسین صورة الدولة  األجنبیةمن خالل جذب االستثمارات : تحقیق التنمیة االقتصادیة - 

وتحقیق  ،البیروقراطیة اإلجراءاتمن التخفیف من  اإللكترونیة دارةالمستثمرین، بحیث تساهم اإل

  2یة االقتصادیة وتحسن البیئة التحتیة لتقدیم الخدمات؛الشفاف

عدة فروع متباعدة، بسبب البحث عن مناطق توفر الموارد  وٕانشاءاالنتشار الجغرافي للشركات  - 

ومواقع وجود  األسواقمن اجل التقرب من  أو، )مثل الید العاملة الرخیصة( المنخفضة التكلفة

 التسییر عن بعد؛  وأسالیبطرق اتصال فعالة،  إلىالحاجة المستفیدین او المستهلكین، مما خلق 

واالتفاقیات التجاریة الدولیة التي ُتعنى بتوحید مقاییس الجودة   ظهور العولمة االقتصادیة  - 

ومواصفاتها حول العالم ، وهذا یعكس في جانب منه ما توفره التطبیقات التقنیة التي تكسب 

   3الذوق العالمي؛ إلرضاءتجاتها المؤسسة ثقافة العولمة والوصول بمن

 األسالیبالهوة الكبیرة بین القطاع العام والقطاع الخاص نتیجة اجتهاد القطاع الخاص في اعتماد  -

الموارد وعدم القدرة على االستجابة لكل  إدارة أزمة، في حین یعاني القطاع العام من دارةالحدیثة لإل

                                                           
 .288، ص2010، ر، جامعة ورقلة، الجزائ07 ، العددمجلة الباحثبن عیشاوي، اثر تطبیق الحكومة اإللكترونیة على مؤسسات األعمال، حمد أ - 1

منشورة، جامعة بن یوسف غیر ، ، مذكرة ماجستیراإلدارة اإللكترونیة على إدارة المرفق العام وتطبیقاتها في الدول العربیة تأثیرحماد ، ر مختا - 2
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 .26ص مرجع سابق، ، اإلدارة اإللكترونیة بین النظریة والتطبیقحسین بن محمد الحسن،  - 3



 اإللكترونیة دارةماھیة اإل: األولالفصل 

- 37  -  

اعتماد التقنیة كعامل لترشید نفقاتها  إلىالعام طلبات الجمهور، مما یدفع بمؤسسات القطاع 

   1والسیطرة على الموارد وتلبیة احتیاجات المواطنین؛

  :االجتماعیة األسباب - 3

یختلف عن الطابع التقني الضیق، وقد  سانیاً إن تصال بعداً لتكنولوجیا المعلومات واال أصبحلقد 

العولمة  أن حیث 2المعلومات في دوراتها المختلفة،القمة العالمیة لمجتمع  اإلنسانيعلى هذا الجانب  أكدت

  :؛ ومن أثار ذلكاآلخرللتواصل من اجل فهم  أكثرفي حاجة  اإلنسانیةجعلت المجتمعات 

 األفرادعلى التقنیة، حیث تعمقت عالقة  واإلجماعالمجتمع  أفرادبین  اإللكترونیةانتشار الثقافة  - 

  تماعیة مرتبطة بهذه التكنولوجیا؛  النشاطات االج وأصبحتبالحاسوب واالنترنت، 

ما جعلهم یبحثون عن الحصول  األفرادزیادة وعي المجتمعات وتحسن المستوى المعیشي ورفاهیة  - 

 . على خدمات وسلع جدیدة ومتطورة، وبطرق سهلة وفي الوقت الذي یریدونه

الي فان الطلب ، وبالتاألسبوع أیامأصبح المجتمع یمارس نشاطه على مدار ساعات الیوم، وطیلة  - 

، مما یتطلب توفیر الخدمات وقنوات االتصال في كل خدمات ال یقتصر على فترات الدوامعلى ال

 وقت؛

الحصول على  إلىالمجتمع، والذین یتطلعون  أفرادانتشار استخدام تكنولوجیا المعلومات بین جمیع  - 

 .االخدمات بسهولة من خالل هذه التكنولوجی

  :السیاسیة األسباب - 4

من اجل التمیز واالرتقاء  اإللكترونیة دارةالعوامل الدافعة العتماد اإل أحدتعتبر التحوالت الدیمقراطیة        

وزادت التطلعات الشعبیة، وقد نتج  لألفرادمؤسسات القطاع العام، حیث ارتفع مستوى الوعي السیاسي  بأداء

، وتفعیل الرقابة الشعبیة على اإلنسانق والمشاركة واحترام حقو  الرأيعن ذلك المطالبة باالنفتاح وحریة 

  3.الحكومات األعمال

  :تساهم فیها في هذا المجال نذكر أن اإللكترونیة دارةالتي یمكن لإل األسبابومن ابرز 
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واتخاذ القرار عبر  دارةاإل المركزیةتحقیق  إلىتسعى الدول ذات المساحات الكبیرة  :الالمركزیة - 

فعالة  أداة اإللكترونیة دارةمن المواطنین، وتشكل اإل دارةتقریب اإلالمتباعدة، ومحاولة  األقالیم

  المركزیة؛ دارةربط والتنسیق بین مختلف المؤسسات واإللضمان لالتصال وال

 أهمیعد ضمان مشاركة المواطنین وزیادة مساهمتهم في اتخاذ القرار من  :المشاركة الشعبیة - 

كترونیة تتیح قنوات االتصال بالمناطق لاال دارةاإلالحكومات الحدیثة، لذلك فان تقنیات  أهداف

  1المتعلقة بشؤون المواطنین؛ اآلراءواستقبال المعلومات، وجمع  وٕارسال واألقلیاتالنائیة 

تمكین الفرد من النفاذ الشامل للمعلومات والمعارف واستخدامها وتقاسمها من  أصبحلقد :  الشفافیة - 

في تحقیق الشفافیة  اإللكترونیة دارةحیث تساهم اإل ؛* راطیةومحدد لمستوى الدیمق اإلنسانحقوق 

الحكومي والرقابة علیه، مما یقلل من الفساد  األداءوالمساءلة، وتمكن من االطالع على نتائج 

 2.ویزید من ثقة المواطنین في الحكومة

بما من خالل الرفع من مستوى جودة الخدمات الحكومیة وزیادة كمیتها  :المواطنین إرضاء - 

یستجیب لتطلعات المواطنین، وتحقیق العدالة والمساواة بینهم، وتمكینهم من طلب الخدمات 

  .وقت وأسرعجهد  بأقلوالحصول علیها 

   اإللكترونیة دارةاإل إلىالتحول  أهداف: الثانيالمطلب 

لعناصر ا في اهیمكن تلخیص ،األهدافى منه تحقیق مجموعة من توخّ یُ  اإللكترونیة دارةتطبیق اإل إن

  :التالیة 

 رضا، بهدف تحقیق بدون انقطاع األیامبصورة مرضیة طیلة  تقدیم الخدمات للمستفیدین - 

 ؛العمالء

 ؛واألرشیف اإللكترونیةاالقتصاد في المساحة المخصصة لحفظ المعلومات  - 

 ؛بتكلفة مناسبةو  عمالاألفي انجاز  والدقة تحقیق السرعة - 

 اإلجراءات؛المعلومات وشفافیة  إتاحة - 

  3.الحفاظ على سریة المعلومات وتقلیل مخاطر فقدانها - 

                                                           
  .13ص مرجع سابق، ،  حمادمختار  - 1

 .الرقمیة اإلنسانالدیمقراطیة الرقمیة و حقوق : أهمهاوقد ظهرت في هذا االتجاه مفاهیم سیاسیة جدیدة  -* 

 .61-60ص مرجع سابق، ، جمال محمد غیطاس - 2

 .73ص ، مرجع سابق، محمد سمیر احمد  - 3
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 ؛اإلنتاجیةزیادة و  األداءرفع مستوى  - 

 ؛زیادة دقة البیانات - 

 ؛الورقیة عمالاألو  اإلجراءاتتقلیص  - 

 ؛إنتاجیة أكثر أعمالاستخدام امثل للطاقات البشریة وتوجیهها للعمل في  - 

  ؛مختلف أنشطة المؤسسة تكلفةوخفض  - 

 لداخلیة والخارجیة للمؤسسة، وربطها بالمؤسسات األخرى واالسواق؛تسهیل االتصاالت ا - 

 .مواكبة التطور التكنولوجي - 

  اإللكترونیة دارةاإل إلىعوائق التحول : الثالث المطلب

مجموعة من العوائق، التي تحد من نجاح عملیة التحول،  اإللكترونیة دارةقد تواجه عملیة تطبیق اإل

العوائق وتتفاوت أهمیتها بین المؤسسات العامة هذه تتعدد حیث ، تكلفةً  كثروأ تعقیداً  أكثرتجعلها  أو

علیه ، و الخارجیة تهابیئفي  أوالعوائق في البیئة الداخلیة للمؤسسة  هذهتوجد قد والمؤسسات الخاصة، كما 

  : الیةالعوائق في العناصر الت، ونفصل هذه عوائق داخلیة وعوائق خارجیة: إلىیمكن تقسیم هذه العوائق 

  اإللكترونیة دارةاإل إلىعوائق التحول ) : 3-1( الشكل رقم

  

  

  

      

    

  

  

  

  

  .من إعداد الباحث: المصدر

  

عوائق اإلدارة 

 اإللكترونیة

 العوائق الداخلیة

  عوائق إداریة - 

  عوائق بشریة -

  عوائق مالیة -

  عوائق تقنیة -

 العوائق الداخلیة

  قانونیةعوائق  - 

  اجتماعیةعوائق  -

  اقتصادیةعوائق  -

  تكنولوجیةعوائق  -
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  :العوائق الداخلیة -  أوالً 

وثقافتها  وٕامكانیاتهاالمتعلقة بمواردها  أيونقصد بها العوامل الناتجة في البیئة الداخلیة للمؤسسة،        

، وتتمثل هذه العوائق الداخلیة اإللكترونیة دارةمشروع اإل تنفیذعملیة  أمامقبة التنظیمیة؛ والتي قد تشكل ع

  :  في 

 :العوائق اإلداریة والبشریة  - 1

  :وتتجلى هذه الصعوبات في

العلیا النجاز المشروع، سواء تعلق ذلك بتحدید الموارد  دارةضعف التخطیط والمتابعة من قبل اإل - 

ضعف  إلى إضافةعة مراحل التنفیذ لتقدیم الحلول المناسبة، متاب أوالوقت المطلوب،  أو األزمة

  1المؤسسة ومصالحها، مما قد یشكل عامال لفشل عملیة التنفیذ؛ أقسامالتنسیق بین 

  2العمل والهیاكل التنظیمیة؛ إجراءاتالتعقیدات اإلداریة وعدم مرونة  - 

لب عملیة الجمع بین الموقعین ، حیث تتطلكترونيصعوبة التكامل بین الموقع المادي والموقع اإل - 

  3التقلیدیة؛ عمالاأللصالح  لكترونيالموقع اإل دارةجهودا كبیرة وقدرات عالیة إل

، ألهدافهاوعدم استیعاب العاملین  اإللكترونیة دارةؤیة الضبابیة لإلر وتعني ال: غموض المفهوم - 

مضمون المشروع  - محتى في المستویات العلیا للتنظی - حیث قد یجهل الكثیر من العاملین 

هذا التحول وضرورة  بأهمیةلدورهم في عملیة التحول، او عدم اقتناعهم  إدراكهموأهدافه، وعدم 

 ایجابیاته وعوائده؛  إلىاالنخراط فیه، وتركیزهم على تكلفة ونفقات المشروع دون النظر 

ت العمل والوظائف تغیرات جذریة في اجراءا اإللكترونیة دارةیتضمن تطبیق اإل: مقاومة التغییر - 

وتوزیع المهام، لذلك قد تنشا مقاومة للتغییر، نتیجة خوف العاملین من فقدان من مراكزهم الوظیفیة 

السلم  أعلىكانت المقاومة من مدیرین في  إذاحدة  أكثرزیادة عبء العمل، ویكون هذا العائق  أو

  4هذا التغییر یهدد سلطتهم؛ أناإلداري، والذین قد یعتقدون 

                                                           
 .187ص مرجع سابق، ، اإلدارة اإللكترونیةحسین محمد الحسن ،   - 1

، 2012، مصر، اإلداریةمنشورات المنظمة العربیة للتنمیة ، للدیمقراطیة والتنمیة المجتمعیة أداةالحكومة اإللكترونیة الشنب،  أبوعماد احمد  - 2

 .12ص 

 75صمرجع سابق،  ،ماجد بن عبد اهللا الحسن - 3

 .61، صمرجع سابق، محمود القدوة - 4
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م التطابق بین ثقافة المؤسسة وثقافة االنترنت، فاالنترنت یتطلب الشفافیة وتقاسم المعلومات مع عد - 

التجاریة تتطلب  وأسرارهاالمؤسسة  أعمالالزبائن والموردین وحتى المنافسین، في حین ان حمایة 

  1الحد من ذلك؛

ع وللتعامل مع تقنیاته، ضعف مهارات الموارد البشریة، ونقص الكفاءات المؤهلة لتنفیذ المشرو  - 

 خاصة في حالة وجود عاملین یجهلون تماما طریقة تشغیل الحاسوب واستخدامه؛ 

، من خالل التدریب والتعلم، أنفسهمعدم توفیر الحوافز المادیة والمعنویة للعاملین لدفعهم لتطویر  - 

 ؛لكترونیةاإل دارةوعدم التحمس الكتساب المعرفة التقنیة والمهارات الالزمة لتطبیق اإل

المهارات الجدیدة  وٕاكسابهمالرفع من كفاءة العاملین،  إلىعدم مالءمة البرامج التدریبیة التي تهدف  - 

 في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات اإلداریة؛

یتمتعوا  أنبكفاءة المشرفین على تنفیذ مشروع التحول، والذین یجب  أساساً تتعلق هذه العوائق  إذن

ن یعملوا على تهیئة الظروف المالئمة أ، و وأهداف المشروع وخططه اإللكترونیة دارةفهوم اإلشامل بم بإلمام

 اإلجراءاتعوائق یمكن للمؤسسة تحدیدها والتغلب علیها من خالل اتخاذ  أنهافي التنفیذ، كما  للبدء

  .  المطلوبة اإلمكانیاتالمناسبة، وتوفیر 

  ) : المالیة والتقنیة ( العوائق المادیة   - 2

الجوانب  أهمتتمثل العوائق المادیة في العوائق المالیة والعوائق التقنیة، حیث یعتبر الجانب التمویلي 

مشروع، لذلك فان الكثیر من المؤسسات قد تواجه صعوبة في توفیر الدعم المالي الكافي لعملیة  أيفي 

وال یمكن التدرج في توفیرها؛ بل ال  متشابكة ومتكاملة، اإللكترونیة دارةالتحول، خاصة وان نظم وتقنیات اإل

، مما یتطلب رصد التمویل الكافي، وبالتالي یتضح لنا االرتباط أحدوفي وقت و  واحدةیجب توفیرها جملة 

  :ن تجد صعوبات فيأبین العوائق المالیة والعوائق التقنیة، حیث یمكن 

 المطلوبة؛ المتطورة واألجهزةعدم القدرة على تمویل عملیة التجهیز بالتقنیات  - 

 المتدربین؛ ومكافأةالعاملین،  وتأهیلعدم القدرة على تمویل دورات التدریب  - 

 والشبكات، وتحدیث البرامج والتطبیقات؛ لألجهزةعدم القدرة على توفیر تكالیف الصیانة  - 

 عدم القدرة على تمویل عملیة االستعانة بالخبرات من خارج المؤسسة؛ - 

 الخاصة؛ اإللكترونیةبحوث والدراسات وصناعة التطبیقات عدم القدرة على تحمل میزانیة ال - 

 التي تتناسب مع خدمات المؤسسة ونشاطها؛ اإللكترونیةفي اختیار التطبیقات  اإلخفاق - 

                                                           
 .76ص مرجع سابق، ، اإللكترونیة اإلدارة والمعرفةنجم عبود نجم،  - 1
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 دارةضعف متابعة التطور التقني وتطبیقاته، وعدم تجدید الخبرات في مجال تكنولوجیا اإل - 

 ، خاصة في البیئة التنافسیة؛ اإللكترونیة

التي تتعرض لها الشبكات مثل االختراق والقرصنة، وما ینتج عنها من تخریب  األمنیةطر المخا - 

تحویلها وسرقة المعلومات، مما یجعل المؤسسة مطالبة بتوفیر برامج الحمایة التي قد  أوللبیانات 

 ؛تكون مكلفة جداً 

ت والعقود وتوثیق غیاب المستندات الورقیة في بعض التعامالت مما یثیر مشكلة اثبات التعامال - 

  1العقود وااللتزامات، واثبات صحة التوقیعات والحفاظ على الملكیة الفكریة؛

في عدم القدرة على تجاوز العوائق التقنیة، لذلك یجب على  العوائق المالیة تكون سبباً  أننالحظ 

  .كلیة ن نقص التمویل قد یرهن تنفیذ المشروعالتحول، أل لمیزانیةالمؤسسة التحدید الصحیح 

  العوائق الخارجیة  - ثانیاً 

العالقات مع الزبائن  إدارة أن، ذلك اإللكترونیة دارةتعتبر البیئة الخارجیة مهمة بالنسبة لمشروع اإل

توفیر الخدمات والمنتجات للجمهور عن من خالل ، اإللكترونیة دارةوظائف تطبیقات اإل أهموالمواطنین من 

 نولوجیا في تعامالتهم یعد ضروریاً المجتمع واستخدامهم للتك أفرادب ن تجاو إطریق الشبكات، وبالتالي ف

  .في المؤسسة اإللكترونیة دارةلتحقیق أهداف اإل

هذه  أهمیة، وال تقل اإللكترونیة دارةاإل إلىتتعدد العوامل الخارجیة التي تعیق تحول المؤسسات و 

بیئة في البیئة الخارجیة، حیث تتمیز ال لتأثیرانه ال یمكن للمؤسسة أ العوامل عن العوامل الداخلیة، خاصةً 

  : هم هذه العوائق الخارجیة نجدأو ؛ ، اقتصادیة وتكنولوجیةالخارجیة بعدة ظروف قانونیة، اجتماعیة

 :العوائق القانونیة  - 1

، خاصة هاوتنظم اإللكترونیةتتمثل في نقص التشریعات والنصوص القانونیة التي تحكم التعامالت 

 وهذا یستوجببل تكون على المستوى الدولي،  ؛ال تقتصر على بلد معین اإللكترونیةالبیئة  ن تعامالتأو 

والمؤسسات  األفرادیجعل القانوني في هذا المجال  كما أن الفراغ  ؛تعمیم التشریعات على المستوى الدولي

 أن، حیث ونیةاإللكتر تتخوف من عدم وجود ما یثبت الحقوق ویحمي التعامالت، ویضمن حجیة الوثائق 

والتحقق  لكترونيوالبرید اإل لكترونيكثیر من الدول لم تضع القوانین التي تضمن اعتماد تقنیات التوقیع اإل

                                                           
الحكومة اإللكترونیة في  إرساءالملتقى الدولي حول متطلبات  متطلبات وتحدیات تطبیق الحكومة اإللكترونیة،، رشید بوعافیةالعقریب ؛ كمال  -  1

 .13ص  ، 2013الجزائر، جامعة البلیدة، الجزائر، 
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وتضع  ،اإللكترونیةالمضرة بالتعامالت  األفعالالقانوني الذي یجرم  اإلطارغیاب  إلى إضافة ؛من الهویة

  1.لكترونيالتعامل اإل بأمانعرون العقوبات الرادعة لها، مما یجعل المتعاملین ال یش

 :یتمثل ابرز هذه العوائق في: العوائق االجتماعیة - 2

ضمن ثقافة  اإللكترونیةوغیاب الثقافة  ،اإللكترونیةنقص الوعي االجتماعي بفوائد التعامالت  - 

 المجتمع؛

 ؛اإللكترونیة واألمیة األفرادالفجوة الرقمیة بین  - 

قواعد  أنمن فقدان الخصوصیة، حیث  األفرادخوف ، و ونیةاإللكتر عدم الثقة في التعامالت  - 

، العناوین، الحالة االجتماعیة كاألسماءالمعلومات المرتبطة ببعضها تحتوي على البیانات التعریفیة 

  2.نشرها آوخاصة، وال یرغبون في االطالع علیها  أسرارا األفرادوالصحیة، مما یعتبره 

 : العوائق االقتصادیة - 3

یحد من  وهذا، اإللكترونیة دارةلمشاریع اإل - عامة وخاصة – األخرىماد المؤسسات عدم اعت - 

بین هذه المؤسسات،  لكترونيلمؤسسة، بحیث ال یمكن الربط اإلبالنسبة لجدوى المشروع وعوائده 

 ؛اً إلكترونیویصعب التعامل معها 

في مجال استخدام  ساسیةاألقلة القوى البشریة المؤهلة في سوق العمل والتي تتمتع بالمهارات  - 

 تكنولوجیا المعلومات؛

والبرمجیات الحدیثة، مما یجعلها مكلفة للمؤسسات، وكذلك للدولة التي ترید  األجهزة أسعارارتفاع  - 

 توفیر البنیة التحتیة لالتصاالت؛

 ؛ اإللكترونیةالتي تعد ضروریة إلتمام المعامالت  اإللكترونیةقلة االعتماد وسائل الدفع  - 

 .وتطبیقاتها اإللكترونیة دارةاتب االستشارات في مجال اإلنقص مك - 

 :في أساساً تتمثل :  العوائق التكنولوجیة - 4

عدم الجاهزیة وضعف البنیة التحتیة لالتصاالت في بعض الدول وعجزها عن الوفاء بالتزامات في  - 

في  لكترونیةاال دارةتوفیر خدمات شبكة االنترنت واالتصاالت المختلفة، مما یعرقل تطبیق اإل

  1مؤسساتها؛

                                                           
 .195ص  سابق، مرجع ، اإلدارة اإللكترونیةحسین محمد الحسن،  - 1

 .63ص، 2008مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، الطبعة األولى،  ،الحكومة اإللكترونیة في دول الخلیج العربيحسن الشیخ،  - 2
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التطور التكنولوجي السریع الذي یحتم على المؤسسة مواكبته من اجل الحفاظ على مركزها  - 

 التي تتیحها التقنیات الجدیدة؛  عمالاألالتنافسي وضمان االستفادة القصوى من فرص 

 األنظمةهاجمة االنتشار المتزاید لعملیات االختراق والقرصنة وجرائم المعلومات المختلفة، وم - 

 .بالفیروسات وبرامج التجسس، في ظل فشل برامج الحمایة عن منع هذه العملیات

لجوانب القصور في  نظراً  ،اإللكترونیة دارةتحدي تقني لتطبیق اإل أهمالمعلوماتي  األمنیشكل و 

  :وهي ؛لمعلوماتي لألمن األساسیةالعناصر 

 م المعلومات؛نقص توفیر الحمایة المادیة لنظ: العنصر المادي - 

 نقص استخدام التقنیات الحدیثة لدعم وحمایة امن المعلومات؛: العنصر التقني - 

نقص المهارات لدى العاملین، وكذا نقص خبرة المتعاملین في استخدام هذه : العنصر البشري - 

  .التقنیات مع المحافظة على سریة بیاناتهم

  اإللكترونیة دارةاإل إلىمراحل التحول  :الرابعالمطلب 

المؤسسة ووظائفها  أعمالعملیة تحول جذري في  اإللكترونیة دارةاإل إلىتعتبر عملیة التحول 

من شكلها التقلیدي بوسائل ورقیة  واإلجراءاتوهیكلها ومواردها، فهي لیست مجرد تحویل لبعض المعامالت 

مدروسة من  وٕاستراتیجیةى تفكیر بنى علتُ  أنعبر الشبكة، لذلك البد  إلكترونیة وٕاجراءاتمعامالت  إلى

  .جمیع الجوانب، وتتم عبر خطوات متكاملة

 دارةاإل إلىالتي تناولت مراحل التحول  واألبحاث األدبیاتالباحث على  ومن خالل اطالع

 واضحاً  والباحثین على مراحل محددة، كما سجل خلطاً  المؤلفینالحظ وجود عدم اتفاق بین  ،اإللكترونیة

 رأي إلىبالنظر  – اإللكترونیةومراحل تنفیذ مشروع الحكومة  اإللكترونیة دارةاإل إلىحول بین مراحل الت

یبین جمیع مراحل التحول، وذلك  أنن الباحث یحاول إ، لذلك ف - الباحث الذي یمیز بین المفهومین

  .المتعلقة بالموضوع األدبیاتباالعتماد على مختلف 

  :في المراحل التالیة اإللكترونیة دارةاإل إلى مراحل التحول إجمال -للباحث -یمكنحیث 

 ؛التحضیر لعملیة التحول: ىاألولالمرحلة  - 

 ؛رقمنة العملیات الحالیة: المرحلة الثانیة - 

 ؛لكترونيالظهور اإل: المرحلة الثالثة - 

                                                                                                                                                                                        
 .194ص مرجع سابق، ،  اإلدارة اإللكترونیةحسین محمد الحسن،  - 1
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 ؛لكترونيالتفاعل اإل: المرحلة الرابعة - 

 ؛لكترونيالتبادل اإل: المرحلة الخامسة - 

  .امل والتقییمالتك: المرحلة السادسة - 

  .فیما یلي هانفصلهذه المراحل التي ) 4- 1(یلخص الشكل رقم و 

  اإللكترونیة دارةاإل إلىمراحل التحول : )4-1( رقم شكلال

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  .الباحث إعدادمن : المصدر

  

 التحضیر لعملیة التحول: ىاألولالمرحلة  - أوالً 

ها التحضیر لعملیة التحول من خالل تهیئة مراحل التحول حیث یتم فی أهم المرحلة تعتبر هذه

 اإلدارة إلىبالتحول  المؤسسة قراراً  إدارة أصدرت فإذا ؛الضروریة لعملیة التحول اإلمكانیاتالظروف وتوفیر 

 وأهدافوتحدید الرؤیة  ،، وهذا بعد دراسة الجدوى من التحول والمفاضلة بین البدائل المختلفةاإللكترونیة

المشروع ومتابعته،  تجسیدتقوم بتكوین فریق العمل الذي یشرف على  دارةن اإلإ، فهوٕاستراتیجیتالتحول 

 التحول یةلمعلتحضیر ال

 رقمنة العملیات الحالیة

 الظهور اإللكتروني

 التفاعل اإللكتروني

 التبادل اإللكتروني

 التكامل والتقییم
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یتضمن الفریق متخصصین وخبراء في المجال، یقومون بعملیة التحضیر للمشروع وذلك  أنبحیث یجب 

   1:وفق المهام التالیة

ایضا تقییم واقع تتركز هذه المهمة على تحدید تفاصیل المشروع، وتشمل : یةاألولالدراسة  إعداد .1

المؤسسة الحالي، من حیث نوع وكمیة الوسائل التكنولوجیة المستخدمة وطبیعتها، وذلك لتحدید 

جوانب التطویر الالزمة وبدائل استبدال الممكنة، كما تحدد جمیع البدائل الممكنة للنواحي المالیة 

 والبشریة والفنیة؛

لكل مرحلة من مراحل التحول، تتضمن  خطة متكاملة ومفصلة إعدادیتم : وضع خطة التنفیذ .2

والموارد المطلوبة النجازها، كما یجب تحدید  واإلمكانیاتتقدیر الزمن الالزم النجاز كل مرحلة، 

 معاییر االنجاز حتى یمكن القیام بعملیة التقییم؛

عملیة تحدید واضح للموارد البشریة والتقنیة والمالیة التي تحتاجها المؤسسة ل أي: تحدید المصادر .3

 التحول؛

فرع  أوقسم  أوتحدد الجهة المسؤولة عن تنفیذ الخطة في كل موقع  أنوتعني : تحدید المسؤولیة  .4

 أوبالموارد المطلوبة، كما تحدد مسؤولیة جهات الدعم التقني  وٕامدادهافي المؤسسة، وتمویلها 

 االستشاري التي یمكن االستعانة  بها من خارج المؤسسة؛

، تتمثل في متابعة أخرىتتحمل الجهة المشرفة على عملیة التنفیذ مسؤولیة : تقنيمتابعة التقدم ال .5

ث أحد، وتسعى للحصول على اإللكترونیة دارةكل تطور یحصل في مجال التكنولوجیا المتعلقة باإل

  . االبتكارات في المجال

لهیكل التنظیمي الذي یشمل توثیق ا ،وتتضمن هذه المرحلة عملیة التوثیق اإلداري للوضع الحالي 

والمهام الوظیفیة والصالحیات والخدمات التي تقدمها المؤسسة،  ،اإلداریة واإلجراءاتومسارات العمل 

التطویر التقني الذي یتضمن تطویر  إلى إضافة، بمنظور تقني عمالاألهندسة  بإعادةوالتطویر اإلداري 

   2.حاسوب وشبكات وقواعد بیانات جهزةوأالبنیة التحتیة التقنیة من برمجیات  أيالجوانب التقنیة 

   3:یتطلب القیام بما یلي اإللكترونیةالبیئة  إلىاالنتقال  أن إلى Lauden) (" الدن" یشیر 
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المعتمدة، التقنیات  األسالیبالعملیات، العاملین، : دراسة الوضع الحالي للمؤسسة ویشمل ذلك - 

 التطویر؛ أولویاتف من اجل تحدید المتوفرة وتقییمها، ثم تحدید نقاط القوة ونقاط الضع

 المؤسسة؛ أهدافالتقنیة في تحقیق  إسهاموضع خطة تحتوي على تحلیل دقیق لكیفیة  - 

تحدید كیفیة دعم تكنولوجیا المعلومات واالتصال للعملیات الیومیة للمؤسسة، وتوضیح أهداف  - 

 .التغییر ودوافعه للعاملین وتدریبهم

  1:تتمثل فيالل عدة خطوات ویتم التحضیر لعملیة التحول من خ

قناعة ورؤیة  العلیا في المؤسسة دارةتتوفر لدى اإل أنیجب : العلیا دارةضمان قناعة ودعم اإل .1

للفوائد والجدوى من هذا التحول،  وٕادراكهم، اإللكترونیة دارةاإل إلىالتحول  وأهمیة بأهدافواضحة 

 .لوذلك من اجل ضمان الدعم المالي والمعنوي لمشروع التحو 

 دارةاإل إلىتشكل الموارد البشریة عنصرا مهما في عملیة التحول  :تهیئة الموارد البشریة .2

تعمل  أنفي البیئة الجدیدة، لذلك من الضروري  عمالاألیناط بها القیام بانجاز  إذ، اإللكترونیة

هیلهم مشروع التحول على تحفیز العاملین لتقبل التغییرات الحاصلة في بیئة عملهم، وتأ إدارة

 .وتدریبهم للقیام بالمهام الجدیدة

المادیة التي  اإلمكانیاتتعد قدرة المؤسسة على توفیر : اإللكترونیة دارةتوفیر البنیة التحتیة لإل .3

مؤثرا مهما في قرار التحول، ومحددا للتحكم في التنفیذ حسب الخطط  اإللكترونیة دارةتحتاجها اإل

الحواسیب  وأهمها اإللكترونیة األجهزةفي  اإللكترونیة دارةوتتمثل البنیة التحتیة لإل. الموضوعة

 .اإللكترونیةاالتصال، وبناء الشبكات الداخلیة والربط بشبكة االنترنت، والبرامج والتطبیقات  وأجهزة

تطویر شامل في الجوانب الهیكلیة  إلى اإللكترونیة دارةیحتاج تطبیق اإل: تطویر العملیات الحالیة .4

النظر في العملیات الداخلیة وهندستها بما یالئم  وٕاعادةاإلداریة،  واألسالیب اإلجراءاتو ، تنظیمیةوال

 . طبیعة العمل الجدیدة

 رقمنة العملیات الحالیة : المرحلة الثانیة - ثانیاً 

والمكاتب عن طریق  األقسامتتم هذه المرحلة رقمنة الوظائف الداخلیة للمؤسسة عبر وربط جمیع 

ا من خالل تصویرها إلكترونیالبیانات وحفظ المستندات الورقیة  وٕادخالخلیة االنترانت، بناء الشبكة الدا

  .األساسیةبالماسحات الضوئیة، وتكوین قواعد البیانات 
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ونظم  اإللكترونیةتركز هذه المرحلة على تحقیق التكامل في العملیات من خالل استخدام نظم التطبیقات 

الصورة الرقمیة ووضع  إلىمن اجل التحول من الصورة الورقیة للبیانات  لعمااألالوثائق ونظم تدفق  إدارة

   1.المعلومات والوثائق إدارةهیكل متكامل یضمن تحقیق الكفاءة في 

، وذلك من خالل ( G2E – B2E)وفي هذه المرحلة تفعل العالقة بین المؤسسة والعاملین فیها       

والعاملین عبر الشبكة  دارةیث یمكن توفیر قنوات اتصال بین اإل، ح)االنترانت(معامالت الشبكة الداخلیة 

المؤسسة، وتشكل فعالیة الشبكة الداخلیة في هذه المرحلة  أقساموالحصول على المعلومات وتقاسمها بین 

وقبولهم لمشروع التحول وتحفزهم  لكترونيالعوامل التي قد تزید من قناعة العاملین بفوائد التعامل اإل أحد

  .خراط فیهلالن

  لكترونيالظهور اإل : المرحلة الثالثة -ثالثاً 

 إلكترونيموقع  إنشاءاالنترنت، من خالل  أوتتمثل هذه المرحلة في التواجد على الشبكة الخارجیة 

، وتهدف هذه المرحلة منتوج أوعالمة تجاریة أو للمؤسسة، وقد تعتمد المؤسسة موقع مخصص لكل فرع 

  . ونشر بعض المعلومات عن المؤسسة ،لكترونيسسات بالموقع اإلوالمؤ  األفراد إعالم إلى

فیها عملیة فهرسة وعرض المعلومات على  تتمم في هذه المرحلة خدمات للمستفیدین، ولكن قدّ ال تُ 

، تتضمن هذه المعلومات تعریف تدریجیاً  لكترونيالشبكة، ویزداد حجم المعلومات المنشورة في الموقع اإل

العمومیة  لإلداراتمنتجاتها، ومعلومات االتصال بمكاتب المؤسسة وفروعها، كما یمكن بخدمات المؤسسة و 

 اإلعالنات إلى إضافةوملئها بعد طباعتها،  نماذج الوثائق المستخدمة في طلب الخدمة مجاناً  إتاحة  مثالً 

  .المختلفة والقوانین والتقاریر

وعیتها وفائدتها ومدى تحقیقها لرضا ویتم التركیز في هذه المرحلة على كثافة المعلومات ون

تظهر في هذه و . والمؤسسات األفراد إلىمن المؤسسة  حداالمستفیدین، بحیث یكون االتصال في اتجاه و 

الموقع وحمایة محتواه المعلوماتي، وضرورة القیام بتحدیث مستمر للمعلومات  إدارة أهمیةالمرحلة 

الجمهور بالتواجد عبر الموقع  بإعالممن المناسب القیام  نهإف أخرىومن جهة . المعروضة، وصیانة دوریة

 ،لها فائدة كبیرة أن إالهذه المرحلة غیر متقدمة  أنورغم  ؛المختلفة اإلعالمالجدید للمؤسسة عبر وسائل 

ب المؤسسة جنّ تُ  أخرىمقر المؤسسة، ومن جهة  إلىمكن المستفیدین من المعلومات دون التنقل بحیث تُ 

 . هد االتصال والرد على استفسارات المتعاملینحجم كبیر من ج
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 لكترونيالتفاعل اإل : المرحلة الرابعة -رابعاً 

في هذه المرحلة تتوفر میزات متقدمة تسمح باالتصال في اتجاهین، بحیث یمكن تنفیذ بعض 

الحصول على بعض الخدمات  لألفرادیمكن  أيعلى الشبكة وعن بعد،  مباشرةجزء منها  أوالمعامالت 

الطلبات واالستفسارات  وٕارسالمباشرة على الخط،  اإللكترونیةعبر الشبكة، فیمكن مأل النماذج 

قاعدة بیانات  إضافة، كما یمكن للمؤسسة في هذه المرحلة لكترونيوالمالحظات للمؤسسة عبر البرید اإل

وفي هذه  1.لمنتجاتلزبائن البحث واحتساب تكالیف المنتجات ورسوم شحنها، واالطالع على نماذج لل تتیح

  .من المستفیدین طلباً  األكثرالمرحلة یتم التركیز على الخدمات 

فیه، بغرض  رأیهموتساعد هذه المرحلة في دراسة مدى تفاعل المستفیدین مع الموقع واستقطاب 

 التحسینات المناسبة،  إجراء

 لكترونيالتبادل اإل : المرحلة الخامسة -خامساً 

بحیث  ؛التبادل المالي إلىعملیة االتصال والحصول على المعلومات  تتجاوز هذه المرحلة مجرد

ما یعرف بتبادل المنفعة والقیمة، أي یتم الدخول في  أوودفع قیمتها،  حصول على الخدمة فعلیاً یتم ال

الطلبیات واستالم  إرسال، مثل اإللكترونیة، بحیث یمكن تنفیذ عملیات التجارة اإللكترونیة عمالاألتطبیقات 

وتتطلب هذه المرحلة تفعیل وسائط  ؛العقود عبر الشبكة وٕابرامعملیة التفاوض  وٕاتمامالعینات والعروض، 

، وبطاقات لكترونيواالعتراف بالتوقیع اإل اثبات الهویة أهمیةالشحن وقنوات توصیل الخدمة، كما تبرز 

ن مع المؤسسات الحكومیة لمتعاملیإذن في هذه المرحلة یكون بمقدور ا 2.لكترونياالئتمان ووسائل الدفع اإل

 .د الضرائب والغرامات، واستخراج التراخیص على مدار الساعةیتسد

  التكامل والتقییم: المرحلة السادسة - سادساً 

تجمع جمیع فروع وخدمات ومنتجات المؤسسة،  واحدة إلكترونیةبوابة تتمیز هذه المرحلة بوجود 

  .، ودمج قواعد البیانات المختلفة)واالنترنت رانتاإلكستاالنترانت، (وتفعیل جمیع الشبكات 

صبح ت، و لكترونيالشكل اإل إلىهذه مرحلة یتم تحویل جمیع العملیات والخدمات الممكنة في 

على الشبكة، وال یمكن االستفادة منها بالطرق التقلیدیة في مقر المؤسسة، كما  ساساً أالخدمات تعتمد 
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 واألسعارم المتعاملین، مثل االطالع على الصفقات والمنتجات یتضمن الموقع كل المعلومات التي ته

  .  ومتابعة الطلبیات

الداخلیة للمؤسسة وفروعها،  األقساموالترابط على مستوى  األفقيتشمل هذه المرحلة تحقیق التكامل 

قیق هندسة العملیات لتح إعادةمن خالل  ،سیة على كافة مستویات المؤسسةأاث تغییرات ر أحدكما تتضمن 

   1.عمالاأل أداءالتكامل في التنسیق و 

 األبحاثومواقع مراكز  األخرىكما یتم في هذه المرحلة ربط موقع المؤسسة بمواقع المؤسسات 

تقدیم نشرات وتقاریر  إلىالمتخصصة في مجال نشاط المؤسسة، وتتوسع المعلومات المتاحة في الموقع 

ة القیام بصیانة الشبكات المختلفة، والربط باالنترنت تتطلب هذه المرحل؛ و عن مؤشرات القطاع والسوق

وضمان تدفق عالي ومستمر لخدمة االنترنت لكي ال تتوقف الخدمة، كما یجب القیام بتقییم تنفیذ عملیة 

  .بعد التنفیذ األداءالتحول، وقیاس 

یات الداخلیة والعمل األنشطةى هي نقل األول؛ المهمة أساسیتینتتمثل عملیة التحول في مهمتین  إذن

مع  اً إلكترونیتدفقات العمل  إدارةا، والمهمة الثانیة هي إلكترونیً وعملیات یتم تنفیذها  أنشطة إلىللمؤسسة 

مرحلة موالیة، كما تزید معها درجة التعقید ودرجة  إلىوتزید المزایا والتكالیف كلما انتقلنا  2.المستفیدین

   .المخاطر

  :نه یجب مراعاة الجوانب التالیةأالباحث  یرى السابقة وخالل جمیع المراحل

 المعلومات وسریة التعامالت؛  أمنضمان الموثوقیة و  - 

الدفع ووضع التشریعات والقوانین المنظمة للتعامالت  أسالیبالمراحل تطویر تنفیذ هذه رافق ی أن - 

 اإللكترونیة؛ 

 ؛واألجهزةتواكب المؤسسة التطور التكنولوجي وتحدیث البرامج  أن - 

الموقع  إلىوسهولة الوصول  ،الحصول على الربط بشبكة االنترنتفي المستفیدین  قدرات - 

 اإللكتروني للمؤسسة؛

التصحیحیة المالئمة قبل الشروع في تنفیذ  باإلجراءاتجل القیام أیتم تقییم كل مرحلة، من  أن - 

  .المرحلة التالیة

                                                           
 .114ص ، مرجع سابقعبد المحسن زكي،  إیمان - 1

، السنة األردنالعربیة للعلوم المصرفیة،  األكادیمیة، مجلة الدراسات المالیة والمصرفیةمثقال عیسى مقطش، اإلدارة اإللكترونیة والتحدیات،  - 2

 . 42، ص 2013، دیسمبر 04، العدد 21والعشرون، المجلد  اإلحدى
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وذلك اعتمادا على ) 5- 1(الشكل لى اإلدارة االلكترونیة في إویمكن للباحث تلخیص مراحل التحول 

  .مختلف المراجع والتي لم تتفق جمیعها على نفس المراحل

  اإللكترونیة دارةاإل إلىتطور مراحل التحول ) : 5-1( رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ر الفجر للنشر، مصر، ترجمة عبد الحكم احمد الخزامي، دا ،اإللكترونیة دارةاإلدودج،  أیان: الباحث اعتمادا على إعداد: المصدر 

 ،الوادي محمود بالل حسین الوادي؛ ، محمود 114ص  ، مرجع سابق،عبد المحسن إیمان. 103، ص 2006ى ، األولالطبعة 

  .322ص ،2011دار صفاء للنشر، األردن، الطبعة األولى،  ،المعرفة واإلدارة االلكترونیة وتطبیقاتها المعاصرة

  

  

  

  

  

 

 التحضیر للتحول

 رقمنة العملیات الحالیة

 اإللكتروني الظھور

التفاعل 

 اإللكتروني

 اإللكترونيالتبادل 

 التكامل والتقییم

  الیفالتك/ درجة التعقید / المخاطر 

  التغییر

 أهمیة

  العمیل

  المزایا 
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  اإللكترونیة ارةدوظائف اإل: المبحث الثالث

وعلى أسالیب العمل  1،هاومفهوماإلدارة انعكس التطور في تكنولوجیا المعلومات على طبیعة  لقد

تخفیض  إلىیؤدي  اإللكترونیةاعتماد الحاسبات  أنأكدت بعض الدراسات على حیث وموارد المؤسسة، 

   2.%85-80وتخفیض تكلفته بنسبة تتراوح بین  اإلداريكثافة العمل 

   3:التغیرات المالحظة في هذا المجال أهم ومن 

 ؛الرقمیات إدارة إلى األشیاء إدارةاالنتقال من  - 

 النشاط االفتراضي ؛ إدارة إلىالنشاط المادي  إدارةاالنتقال من  - 

 عن بعد؛ دارةاإل إلىالمباشرة  دارةاالنتقال من اإل - 

 ظیم الشبكي؛التن إلى األوامراالنتقال من التنظیم الهرمي القائم على سلسلة  - 

- قیادة مرتكزة على مزیج من التكنولوجیا إلىالعاملین من القیادة المرتكزة عن المهام و االنتقال  - 

 زبون؛

 زمن االنترنت؛ إلى اإلدارياالنتقال من الزمن  - 

 المباشرة؛ اآلنیةالرقابة  إلىالفعلي مع المخطط  األداءاالنتقال من رقابة مقارنة  - 

 .قیادة الذات ىإل اآلخراالنتقال من قیادة  - 

 ،وعلى مجاالت عملها ،على نشاط المؤسسات ةجدید طبیعةاإلدارة اإللكترونیة  أضفتقد هذا و 

لعملیة اإلداریة ووظائفها، فقد ترافق تأثیر البعد التكنولوجي مع التأثیر على البعد اإلداري ا إلىد ذلك وامتّ 

 تحمل بعداً  اإلداریةالوظائف  وأصبحت 4؛رسةالتي تراكمت عبر عقود من المما اإلداریةتطویر المفاهیم و 

التخطیط االلكتروني؛ التنظیم االلكتروني؛ القیادة االلكترونیة والرقابة : ؛ فنجدوتتصف به الكترونیاً 

  .هذه الوظائف في المطالب التالیة إبرازنحاول في المبحث و ، االلكترونیة

  

  
                                                           

، اإلداریة، المنظمة العربیة للتنمیة اثر التقدم في تكنولوجیا المعلومات على الخصائص النوعیة والكمیة للموارد البشریة لیلى حسام الدین، - 1

 .28، ص2011مصر، 

 .35، ص مرجع سابقمنى عطیة البشري،  - 2

 .136-135ص  ،مرجع سابقمكاوي، محمود محمد  - 3

 .135، صنفس المرجع السابق - 4
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  لكترونيالتخطیط اإل : األولالمطلب 

ونظم الشبكات الخبیرة  واألنظمةمثل نظم دعم القرار -  دارةجدیدة في اإل أنظمةاستخدام  إن

ینسجم مع هذا التوجه  واقعاً  اإللكترونیة دارةالحدیثة، مما یجعل اإل دارةتعد سمة اإل –العصبیة االصطناعیة

جدیدة  سالیبأالجدید، بل یجعلها خیارا یمكن من االستفادة من التقنیات الرقمیة الحدیثة، حیث یتم ابتكار 

تزید من فعالیة صنع القرارات،  أنهان عملیة استشراف المستقبل؛ وترفع كفاءة التخطیط، كما حسّ للتخطیط، تُ 

   1.توفر معلومات دقیقة تدعم متخذ القرار اإللكترونیة دارةفاإل

 :تعریف التخطیط اإللكتروني - أوالً 

لتحدید الواعي لما یراد انجازه، وبناء عملیة فكریة تتضمن ا"یعتبر التخطیط بالمفهوم التقلیدي 

   2."واضحة وحقائق فعلیة وتقدیرات سلیمة أهدافالقرارات في ضوء 

 ،وممارساته آلیاتهمواكبة وقدرة على استیعاب التغیرات المتوالیة یجب تغییر  أكثرلجعل التخطیط و 

تحدید :" الذي یعني ا،ً إلكترونیا طً تخطی اإللكترونیة دارة، لیصبح في ظل اإلاإللكترونیةعبر اعتماد المزایا 

باعتماد تدفق معلوماتي هائل من داخل المنظمة وخارجها، وبتعاون مشترك بین  ومستقبالً  آنیاما یراد عمله 

المتغیرة وحاجات الزبائن  األسواقلمواجهة متطلبات  اإللكترونیةفادة من الشبكة ستلال ،القمة والقاعدة

وقصیرة  آنیةذات مرونة عالیة وتجزئة واضحة لخطط  األمدخطط طویلة ل وفقاً  ،وتفضیالتهم المحتملة

   3"األمد

یتضمن المفهوم العام للتخطیط التقلیدي في كونه ینصب  لكترونيالتخطیط اإل أنمما سبق یتضح 

  .   واآللیات؛ لكنه یختلف عنه من ناحیة الممارسات 4وتحدید وسائل تحقیقها األهدافعلى وضع 

مزودة بكم هائل وغیر محدود من المعلومات  إلكترونیةفي بیئة  أینش لكترونيالتخطیط اإل إن

ة على نیمب األهدافالتي تتدفق عبر وسائل اتصال سریعة، مما یجعل و والبیانات المتجددة كل لحظة، 

  5.تصورات وتقدیرات غنیة بالمعلومات

                                                           
 .80، ص2011، األردنمؤسسة الوراق للنشر،  ،المتطلبات-الخصائص-المفاهیم: اإلدارة اإللكترونیةلحسن، حسین محمد ا - 1

 .59ص  ،مرجع سابق ،ماجد بن عبد اهللا الحسن - 2

 .95، ص مرجع سابق، وآخرون ؛عادل حرحوش الفرجي - 3

 ،137ص  ،مرجع سابق، المكاويمحمود محمد  - 4

، 2017، فبرایر 19خاص، المجلد  ، عددفلسطین، األزهرمجلة جامعة ، اإلداريارة اإللكترونیة في تحقیق التخطیط یاسر محمد رجب، دور اإلد - 5

 .448ص
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 لكترونيخصائص التخطیط اإل  - ثانیاً 

  .یلخص االختالفات الموجودة بینهما) 3-1(التخطیط التقلیدي، والجدول یختلف التخطیط االلكتروني عن 

  والتخطیط التقلیدي لكترونيالفرق بین التخطیط اإل : )3- 1(جدول ال

  التخطیط التقلیدي  لكترونيالتخطیط اإل   المعیار

  األهدافمن حیث 
عامة ومرنة وانیة واحتمالیة بدرجة عالیة،  األهداف

  ر المستمروقابلة للتجدید والتطوی

محددة وواضحة یمكن تنفیذها في  األهداف

  .السنة القادمة

  تدفق المعلومات باستمرار لذا یكون التخطیط مستمرا  من حیث المعلومات

التخطیط متقطعا زمنیا من خالل استخدام 

الیومیة، (المختلفة  بأنواعهاالتقاریر 

  )، الفصلیةاألسبوعیة

من حیث تقسیم 

  العمل

مدیرون والعاملون اي استخدام المخططون هم ال

  .مدخل الجمیع في كل االتجاهات الشبكیة

المدیرون هم المخططون؛ والعاملون هم 

-المنفذون من خالل استخدام مدخل أعلى

  .أسفل

  من حیث التركیز
المتغیرة والزبائن وحاجاتهم  األسواقالتركیز على 

  .المحتملة

ترتكز الخطة على النظام التشغیلي والقدرات 

  .لجوهریة داخل المنظمةا

  من حیث المدة

وانیة ومتعددة لالستجابة  األمدخطط قصیرة 

للظروف المختلفة،تنضوي جمیعها تحت خطة 

  .ذات مرونة عالیة للتجزئة والتطبیق األمدطویلة 

 األمدقصیرة  أومتوسطة  أوخطط طویلة 

  .المنظمة أعمالتوجه  واحدةوهي خطة 

، المنظمة العربیة مرتكزات فكریة ومتطلبات تأسیس عملیة: اإلدارة اإللكترونیة، وآخرونعادل حرحوش الفرجي  :المصدر 

  .96، ص 2010للتنمیة اإلداریة، مصر، 

یتمیز بمجموعة من الخصائص  لكترونينستخلص من هذه المقارنة أن التخطیط اإل أنیمكننا 

  : أبرزها

 عمالاألو  األدوارعلى توزیع  اإللكترونیة رةداال یعتمد التخطیط في اإل: لكترونيأفقیة التخطیط اإل  - 1

التقلیدیة، ولكن جمیع العاملین في ظل  دارة، كما هو الحال في اإلاإلداریةوتقسیمها بین المستویات 

في كل موقع وفي كل وقت، وهذا  لكترونيیساهمون في عملیة التخطیط اإل اإللكترونیة دارةاإل
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نظرا لمعرفة العاملین  أهمیة، وتكتسي هذه المشاركة 1ونیةاإللكتر  دارةالمشاركة في اإل مبدأیعزز 

في هذه المستویات التنفیذیة بالمواقف الفعلیة في عالقة المؤسسة بعمالئها وموردیها والمشكالت 

، فتحویل عملیة التخطیط من ممارسة مقصورة على المستویات 2همأعمال أداءالتي تواجههم في 

تنفیذیة؛ بطریقة تسهم في تنمیة قدراتهم وتوسیع قاعدة المشاركة ممارسة للمستویات ال إلىالعلیا 

  3.الجماعیة

حیث ال تشكل بیئة المؤسسة الداخلیة محور عملیة التخطیط؛ بل : لكترونيدینامیكیة التخطیط اإل   -2

. سوق وحاجات العمالء المحتملة، أي تكییف البیئة الداخلیة مع متطلبات السوق وحاجات العمالء

وقصیرة األمد، وقابلة للتحدید  آنیةمرونة و  وأكثرواسعة  األهدافتكون  اإللكترونیةة ففي البیئ

تفاعل العاملین مع  أساسفیصبح التخطیط على  ؛4للتخطیط التقلیدي والتطویر المستمر خالفاً 

 .  الخطة أساسولیس على  األسواق

ستجابة لمتطلبات العمالء یفرض على المؤسسة تحقیق سرعة في اال: لكترونيأسبقیة التخطیط اإل  -3

 لكترونيكأسبقیة تنافسیة، تحدد مدى والء العمیل للمؤسسة، الن العمیل یمكنه من خالل موقعه اإل

   5.لتلبیتها تستجیب فوراً  أن األخیرةالمؤسسة، وعلى هذه  إلى احتیاجاته فوراً  إیصال

ة متجددة، بما یتاح من عملیة مستمر  لكترونيالتخطیط اإل أن: لكترونياستمراریة التخطیط اإل  - 4

مرونة  أكثروبالتالي فان الخطط تصبح  ؛قراءات للمستقبل التي توفرها المعلومات الرقمیة باستمرار

  6.ومتغیرة بصورة مستمرة، معتمدة على تدفق للمعلومات المستمر من البیئة الخارجیة

تمیزه  إلىتؤدي  ترونيلكنرى ان الخصائص السابقة للتخطیط اإل: لكترونيبتكاریة التخطیط اإل إ -5

تغیرات جوهریة في الموارد  إجراء، بحیث تتطلب عملیة التخطیط اإلبداعبتكاریة والقدرة على باإل

حلوال لكل ما یعترض تنفیذ  إیجاد بإمكانها. 7البشریة وزیادة المهارات التخطیطیة والتحلیلیة المطلوبة

 ،هو تخطیط موقفي لكترونيالتخطیط اإلالجدید، ف وقفبدائل جدیدة مناسبة للم تطویر أوالخطط 

ابتكاري معتمد على  بأداءیقوم على تقییم معطیات الظرف الراهن ومتطلباته ووسائل معالجته 

                                                           
 .81ص  ،مرجع سابق، حسین محمد الحسن - 1

 .104، ص مرجع سابقعبد المحسن زكي،  إیمان - 2

 .97ص  ،مرجع سابق، وآخرون ؛عادل حرحوش الفرجي - 3

 .137ص  ،مرجع سابقمكاوي، محمود ، ومحمد 249، ص مرجع سابق، اإلدارة اإللكترونیةمد، محمد سمیر اح - 4

 .97ص  ،مرجعنفس ال ،وآخرونعادل حرحوش الفرجي  - 5

 .103ص  ،مرجع سابقعبد المحسن زكي ،  إیمان - 6

 .56، صمرجع سابقمحمد القدوة،  - 7
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ن مهمة إتي بمنتجات وخدمات لم تكن معروفة، فأالجدیدة ت عمالاألنماذج  أنوحیث . 1المعلومات

بل تتمثل في العمل  ؛وفرصها الحالیةالتخطیط لم تعد تتمثل في المحافظة على قدرات المؤسسة 

، فاالستجابة للتغیرات الحاصلة في البیئة الخارجیة 2ومنتجات غیر موجودة أفكارعلى تقدیم 

ن التغیرات أل ،إبتكاریةحلول  وٕایجاد اإلبداعتتطلب من العاملین في جمیع المستویات القدرة على 

من اعتمادها على الخبرات  أكثر اریةإبتكقدرات  إلىالحاصلة قد تكون غیر مألوفة، تحتاج 

؛ وبناء على المناقشة السابقة یمكن للباحث تلخیص خصائص التخطیط االلكتروني في السابقة

  .الشكل التالي

  لكترونيخصائص التخطیط اإل ): 6-1(رقم الشكل 

  

  

  

  

  

  

 .إعداد الباحث من : المصدر

         

تواجه المؤسسة في  أنت والتحدیات التي یمكن التغیرا استیعاب لكترونيالتخطیط اإل یحقق إذن

، وذلك من خالل قرارات اإلستراتیجیة األهدافالسعي لتحقیق  إطاربیئتیها الداخلیة والخارجیة، وهذا في 

فلم تعد  ؛لكترونيلحظیة لمواجهة المواقف المستجدة، وباالعتماد على معلومات محدثة یوفرها التعامل اإل

 أصبحتبل  ؛على المدى الطویل األهدافلى قدرات التنبؤ بالمستقبل وتحدید فعالیة التخطیط تعتمد ع

 .على القدرة على االستجابة الفوریة للظروف المستجدة  أكثرالفعالیة ترتكز 

 دارةعن التخطیط في اإل تختلف جذریاً  اإللكترونیة دارةوظیفة التخطیط في اإل أننستنتج مما سبق و 

  .، والجدول التالي یبین ذلكقواعدها مختلفة أن إال بأهمیتها الوظیفة التقلیدیة، ورغم احتفاظ هذه

  

  

  

                                                           
 .81ص  ،مرجع سابقحسین محمد الحسن،  - 1

 .97ص  ،مرجع سابق، وآخرون ؛وش الفرجيعادل حرح - 2

  االبتكاریة  االستمراریة  الدینامیكیة  األسبقیة  األفقیة

  لكترونيخصائص التخطیط اإل 
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  مقارنة بین القواعد القدیمة والقواعد الجدیدة للتخطیط ): 4 - 1(الجدول رقم 

  

  القواعد الجدیدة  القواعد القدیمة

  .خطط متعددة لالستجابة للظروف المختلفة -  .واتجاه المؤسسة أعمالة توجه حداخطة و  -

تقل  ال(األمدقصیرة  أومتوسطة  أوویلة خطة ط -

  ).واحدةعن سنة 

 أوشهر  أو أسبوع أو أیام أمدها( خطط قصیرة وانیة  -

  ).فصل

یرشد االتجاه وال  أحدعام و  مبدأ أوالخطة قواعد بسیطة  -  .ومراحل ووسائل تنفیذها األهدافالخطة تحدد  -

  .یقیده

االلتزام بالخطة ضروري لجمیع المستویات لغرض  -

  .سیق ووحدة االتجاهالتن

الخطة مرنة جدا من اجل االلتزام باالستجابة  -

  .الدینامیكیة للتغیرات

الخطة ترتكز على االسواق المتغیرة والزبائن وحاجاتهم  -  .الخطة ترتكز على قدرات المؤسسة  -

  .االنیة والمحتملة

العمل خارج المخاطرة تاتي من عدم القدرة على  -  .المخاطرة تأتي من عدم االلتزام بالخطة -

  .الخطة

االبتكار ضروري عند التنفیذ لالستجابة للظروف  -  .األفضلاالبتكار ضروري من اجل وضع الخطة  -

  .المتغیرة

( المدیرون هم المخططون،والعاملون هم المنفذون -

  ).أسفل-أعلىمدخل 

مدخل (المخططون هم المبادرون من المدیرین والعاملین -

  .)في كل االتجاهات الشبكیة -الجمیع

  .عامة وغامضة، واحتمالیة بدرجة عالیة األهداف -  .محددة وواضحة، وقابلة للقیاس األهداف -

  .الوسائل مفتوحة حسب الفرصة في السوق وفي الزبائن -  .الوسائل محددة بدقة لضمان النجاح -

من  إنجاحه الرئیسیة في ما هو مطلوب األداةالثقة هي  -  .وتعزیزه األداءرئیسیة في ترشید  أداةمعاییر الخطة  -

  .اجل المؤسسة

  .306- 305، ص 2009دار الیازوري العلمیة، األردن، ، اإللكترونیةوالمعرفة  دارةاإل، نجم عبود نجم: المصدر
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  لكترونيالتنظیم اإل : المطلب الثاني

عن وظیفة التخطیط، ففي ظل وحدة  أهمیةالثانیة والتي ال تقل  اإلداریةیعتبر التنظیم الوظیفة 

 األهدافن عملیة التنظیم تمكن من توحید الجهود والموارد لتحقیق إضرورة تقسیم العمل، فو  األهداف

  .المشتركة

  :تعریف التنظیم اإللكتروني - أوال

، وهو بهذا المفهوم المفهوم التقلیدي للتنظیم إلىالتطرق لتعریف بالتنظیم االلكتروني یجُدر من أجل ا

  1."العقالنیة والفعالیة: همامقیاسین  أساسوذلك على ، المحددة فاألهداهیكلة وترتیب الموارد حسب ":یعني

   2".الهدف إلىفي سبیل الوصول  األفرادوتوزیعها على  عمالاألتحدید : التنظیم هو

   3"المؤسسة أهدافبطریقة تساهم في تحقیق  األنشطةترتیب " التنظیم هو عملیة 

  4:ة هيعناصر أساسی إلىومهما تعددت التعاریف فإنها تشیر 

 وجود هدف محدد؛ - 

 یجب القیام بها لبلوغ الهدف؛  أعمالوجود  - 

 وجود مجموعة أفراد تقوم بینهم عالقة محددة؛ - 

 واألدوات واإلمكانیاتواشتراكهم في تحقیق الهدف باستخدام الوسائل  األفرادبین  عمالاألتقسیم  - 

 .المتوفرة

خالل هیكل رسمي یبین المهام والسلطات عملیة دمج الموارد البشریة والمادیة من التنظیم هو  إذن

على تقسیمات تنظیمیة محددة  األنشطةعملیة بتوزیع هذه التتم و  5.بكفاءة وفعالیة األهدافلتحقیق 

، بحیث یكون 6االختصاصات، ویتم تحدید تبعیتها التنظیمیة وفقا لخط السلطة وتبعا لمبدأ وحدة األمر

  . التنظیم متعدد المستویات

   7:على عملیتین یقوم التنظیم

                                                           
 . 57، ص 2009، 4، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر طاقتصاد وتسییر المؤسسةعبد الرزاق بن حبیب،  - 1

 .147، ص1987بعة السابعة، طال، ، دار الشروق للنشر، المملكة السعودیةواألسالیبالتنظیم  أصول، شاكر عصفورمحمد   - 2

 .255صمرجع سابق، ، اإلدارة اإللكترونیة ،حمدأمیر محمد س  - 3

 .147صنفس المرجع،  ، محمد شاكر عصفور  - 4

 .36، ص مرجع سابقایهاب جالل،   - 5

 .104ص مرجع سابق، ،عبد المحسن زكي إیمان - 6

 .26ص مرجع سابق، ،اإلدارة اإللكترونیة، كافي مصطفى یوسف - 7
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 :التقسیم والتخصص -1

 األدوار؛ المسؤولیات؛؛ تساعد هذه العملیة على فهم العمل وٕاتقانه، حیث یتم تحدید المهام

 .السلطاتو  االختصاصات

وتعنى بالتأكد من أن كل جزء في التنظیم یعمل بشكل سلیم نحو تحقیق : التنسیق والتكامل -2

أو فرد بشكل متكامل ومتناغم،  أحدكأنهم جسد و  الهدف، بحیث یصبح أعضاء التنظیم یعملون

  1.دون ازدواج أو تضارب أو تكرار الجهد

   2:تتمثل مكونات التنظیم في العناصر الخمسة التالیةو 

 أقسامهو اإلطار الرسمي الذي یحدد كیفیة تقسیم المهام والموارد وتجمیعها في : الهیكل التنظیمي -1

 .دافوالتنسیق بینها لتحقیق األه وٕادارات

، ونجد عدة وأقسام إداراتوالوظائف في  واألنشطةوهو قاعدة تجمیع المركز : اإلداريالتقسیم  - 2

 .الزبائنو  المنتج، المناطق الجغرافیة أساسالوظیفي، على  األساسللتقسیم مثل  أسس

 .ادني المستویات فیه إلىمستویات التنظیم  أعلىیمثل خط السلطة الممتد من  :األوامرسلسلة  - 3

المكتوبة التي توجه العاملین  واإلجراءاتتتمثل في مجموعة اللوائح والسیاسات والقواعد : میةالرس - 4

 .همأعمال تأدیةوتحدد طریقة استجابتهم في 

؛ في األعلىالمركزیة تعني تركیز سلطة اتخاذ القرار في المستوى التنظیمي : المركزیة والالمركزیة - 5

تعمل الالمركزیة في . ى مستویات تنظیمیة مختلفةحین تعد الالمركزیة توزیع هذه السلطة عل

 أنها إال ،التنظیمات التقلیدیة على تخفیف القیود المفروضة على المستویات التنظیمیة في المؤسسة

 .الواحدالقسم  أو الواحدتبقي على التقیید على المستوى التنظیمي 

  

  

  

  

  

                                                           
 .26ص مرجع سابق،، لكترونیةاإلدارة اإل مصطفى یوسف كافي ،  - 1

 .255ص مرجع سابق،، اإلدارة اإللكترونیة محمد سمیر احمد،." - 2
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  القیود التنظیمیة في التنظیم التقلیدي: )7-1( رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

بتصرف  (،256ص ، 2009دار المسیرة، األردن، الطبعة األولى، ، اإللكترونیة دارةاإلمحمد سمیر احمد، : المصدر 

  .)الباحث

التي تكلف بها  واألنشطةلطبیعة المهام  تنظیم مرن متغیر تبعاً  "فهو لكترونيالتنظیم اإل أما

حة داخل المؤسسة وخارجها، والتي تتیحها نظم المؤسسة، كما یعتمد على االتصاالت المتشابكة المفتو 

تنتقل المركزیة من قمة التقسیمات التنظیمیة الجامدة، و  وتحل فرق العمل محل ؛الشبكات المحلیة والعالمیة

وبذلك تتحول الهیاكل في ظل . الالمركزیة لمبدأالهیكل التنظیمي لتحل محلها مراكز السلطة المتعددة وفقا 

   1"من الهیاكل الهرمیة متشابكة بدالً  أفقیةهیاكل  إلى ةاإللكترونی دارةاإل

اإلطار الواسع لتوزیع السلطة والمهام والعالقات الشبكیة األفقیة، مما یحقق : هو لكترونيالتنظیم اإل 

   2"التنظیم ألطراف، وفي كل مكان، من اجل انجاز الهدف المشترك اآلنيالتنسیق 

وتطور هیاكلها للتوافق مع  أشكالها،تغیر من  أنتطاعت إن المؤسسات الناجحة هي تلك التي اس

وتمكنت من أحداث توافق وتكامل یحقق وحدة  - خاصة التغیرات التكنولوجیة- التغیرات الحاصلة في بیئتها

  3.الهدف العام للمؤسسة

  :لكترونيالهیكل اإل  - اً ثانی

ي تقلیدي متعدد العمل في هیكل تنظیمي رسمي هرم اإللكترونیة عمالاألال تستطیع نظم 

 عمالاألوعمل یدوي، ف إداريقواعد تقلیدیة وروتین  إلىیستند و  ،المستویات والمهام والصالحیات

                                                           
 .104، صمرجع سابقایمان عبد المحسن زكي،  - 1

 .315مرجع سابق، ص ،  اإلدارة والمعرفة اإللكترونیةو نجم عبود نجم،  100صمرجع سابق، ،  وآخرون الفرجي؛ عادل حرحوش - 2

 .26الدین، مرجع سابق ، ص لیلى حسام - 3

  

 المؤسسة

التقسیم 

 اإلداري

سلسلة 

 األوامر

  

 الرسمیة

المركزیة 

 الالمركزیة

الھیكل 

 التنظیمي
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قاعدة تقنیة معلوماتیة، وثقافة تنظیمیة  إلى، تستند وأفقیةتتطلب بنیة تنظیمیة حدیثة ومرنة  اإللكترونیة

   1.فعالیةبكفاءة و  عمالاألنجاز إ و  األداءفي  والریادةالمبادرة حول قیم االبتكار و  تتمحور

، وقد اإللكترونیة دارةاإل إلىالتقلیدیة  دارةمستلزمات التحول من اإل أهم أحد لكترونيیعد الهیكل اإل

مساندة وثالثة فنیة، فضال عن توزیع  وأخرىفي مضمونه النظري وظائف رئیسیة،  لكترونيیحمل الهیكل اإل

هي االستخدام  لكترونيالسمة الغالبة في الهیكل اإل أن إال ؛وهاوالمسؤولیات والصالحیات ونح األدوار

الشبكات، :، نظم االتصاالتلكترونيالحاسب اإل(المناسب لتكنولوجیا المعلومات بأركانها الثالثة 

اغلب القرارات  أنخاصة  ،وتساهم هذه السمة في تحقیق قدر عالي من الشفافیة) البرمجیات: والمعلوماتیة

   .الطویلة والمعقدة باإلجراءاتالمرور سل الهرمي و اذها تتم دون الحاجة لالعتماد التسلالتي یتم اتخ

بناء تنظیمي شبكي یعتمد على طبیعة  بأنه  (Electronic Structure) لكترونيیعرف الهیكل اإل         

من شبكات  بالعدید أو بواحدة، وترتبط المؤسسة بأنشطةذات المصلحة  واألطرافالعالقات وتفرعاتها 

   2".االنترنت، االنترانت واالكسترانت

وزبائن وموردین خارج  المؤسسةیتعامل مع مدیرین وعاملین في داخل  لكترونيفالتنظیم اإل           

عالقات العاملین على أساس  ٕادارةوقاعدة البیانات المشتركة و  لكترونيفهو یعتمد على البرید اإل. المنظمة

ین؛ وعالقات الموردین عبر الشبكة لكترونیالعالقة الزبونیة المتعلقة بالزبائن اإل ٕادارةو  ،شبكي داخل المؤسسة

   3.الخارجیة

  4:أهمهابالعدید من الخصائص من  لكترونيویتسم الهیكل اإل

 المرونة العالیة؛ - 

 االستخدام المكثف لتكنولوجیا المعلومات؛ - 

 ؛التأهیلتوظیف مهارات وخبرات عالیة  - 

 ؛(On-line)ل الفوري العم أنماطتمیزه  - 

 كثافة العملیات ومحدودیة عنصر العمل؛ - 

 ؛التركیز على حاجة بیئة العمل - 

 سیادة مفهوم التمكین؛ - 

                                                           
 .109، مرجع سابق، ص اإلدارة اإللكترونیةمصطفى یوسف كافي،  - 1

 .84ص مرجع سابق، ، ؛ وآخروناحمد المعاني   - 2

 .315نجم عبود نجم، اإلدارة والمعرفة اإللكترونیة مرجع سابق،  ص  - 3

 .84، ص نفس المرجع، وآخروناحمد المعاني  - 4
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 .لكترونيثقافة واسعة للعمل اإل - 

مجموعة التغیرات في الهیاكل التنظیمیة  إجراءیتطلب  لكترونين التنظیم اإلأ ) حمد غنیمأ (یرى 

 اإلجراءاتمكن من تجنب عیوب التنظیم التقلیدي، وتشمل هذه التغیرات تجعلها مالئمة للتنظیم الجدید وت

   1:التالیة

 وهو )الهرمي( بحیث یتحول التنظیم من الشكل الراسي: تعدیل مستویات الهیكل التنظیمي وشكله ،

تخفیض التكالیف وتقلیل جهود  إلىالشكل األفقي، مما یؤدي  إلىشكل طویل متعدد المستویات 

 تصال، وضمان تدفق أفضل للمعلومات وزیادة كفاءة وفعالیة االتصال في المؤسسة؛التنسیق واال

 فیتم استبعاد بعض الوحدات من التنظیم، : إعادة تجمیع الوظائف وتوزیع االختصاصات

، مثل وحدة الدعم التقني للعمیل لكترونيواستحداث وحدات تنظیمیة جدیدة تعمل وفقا للنظام اإل

   .اإللكترونیةبیانات والمعرفة قواعد ال إدارةووحدة 

  لكترونيالتنظیم اإل التنظیمیة في التنظیم التقلیدي و مقارنة بین القیود ) : 5- 1(الجدول 

  لكترونيالتنظیم اإل   التنظیم التقلیدي  القیود التنظیمیة

  الهیكل التنظیمي

 التنظیم العمودي -

 الهیكل قائم على الوحدات الثابتة  -

 لواحدةاتنظیم الوحدة التنظیمیة  -

 أسفل اعليالتنظیم  -

  مؤسسة ذات هیكل تنظیمي محدد -

 التنظیم المصفوفي -

 الهیاكل القائمة على الفرق -

 تنظیم الوحدات المصغرة -

  الیسار إلىمخطط من الیمین  -

  مؤسسة بدون هیكل تنظیمي محدد -

  اإلداريالتقسیم 

 الوحدات أو األقسام أساسعلى  -

  تقسیم تقلیدي -

 التنظیم القائم على الفرق -

لتنظیم الخلوي القائم على تحالفات ا -

  خارجیة  أوداخلیة 

  سلسلة األوامر

 السلطة الهرمیة  -

 الخطیة األوامرسلسلة  -

  الرئیس المباشر إداريالتنظیم  -

 السلطة االستشاریة -

 الوحدات المستقلة والفرق المدارة ذاتیا -

  تعدد الرؤساء المباشرین -

  الرسمیة

 اللوائح والسیاسات التفصیلیة -

 واإلجراءاتالقواعد  -

  جداول العمل القیادیة المجدولة -

 السیاسات المرنة -

 الفریق المدار ذاتیا  -

  جداول العمل المرنة والمتغیرة -

  المركزیة والالمركزیة
 السلطة في القمة: المركزیة -

  السلطة الموزعة: الالمركزیة -

 تعدد مراكز السلطة  -

  الوحدات المستقلة والفرق المدارة ذاتیا  -

  

مرجع سابق، نجم عبود نجم،  ؛ 258-257ص مرجع سابق، حمد، أمحمد سمیر : اعتمادا علىالباحث  ادمن إعد: المصدر

  .،312- 311ص

                                                           
 .61-60ص  ،2004 ، المكتبة العصریة المنصورة، مصر،أفاق الحاضر وتطلعات المستقبل: اإلدارة اإللكترونیة، یمغنمحمد  حمد أ - 1
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ضمن معاییر  المؤسسة أهدافتحقیق  إمكانیة إلىهذا النمط الهیكلي  إلىوتشیر معطیات التحول 

  1:یأتيأهمها ما  ،تنظیمیة أداء

 برامجها؛ أوم كبیر من المهام باستخدام الحواسیب من خالل انجاز حج :األداءالسرعة الفائقة في  - 

موقعها من  أوكان نوعها  أيمن خالل الثقة العالیة بمطابقة النتائج،  :األداءالجودة العالیة في  - 

 مع المواصفات والمعاییر المثالیة وبواسطة نظم التحكم؛ لكترونيالهیكل اإل

 .اعن انجازها یدویً عوضا  آلیاً من حیث انجاز المهام  :األداءخفض كلفة  -

 أداءسوف یزید من الحجم االفتراضي للتنظیم، وینتج ذلك عن توفر وسائل  لكترونيالتنظیم اإل إن - 

   2.التصوري التنظیمالعمل عن بعد، فیتقلص حجم التنظیم المرتبط بالزمان والمكان، بینما یزید حجم 

الئم للمؤسسات المعاصرة، بحیث إیجاد بناء تنظیمي م في لكترونيمن التنظیم اإل ویتمثل الهدف

  :یقوم هذا التنظیم على

 اإللكترونیةالهیكل التنظیمي الشبكي المرن القابل للتغییر في اي لحظة؛ بحیث تتیح الشبكات  - 

 المختلفة اتصاالت في جمیع االتجاهات ومشاركة المعلومات بین جمیع أفراد التنظیم؛ 

المختلفة، تتنوع مهامها تبعا للمشروع او العمل  قائم على الفرق والتحالفات اإلداريالتقسیم  - 

 المطلوب انجازه؛ 

 فرق مدارة ذاتیا؛ أوتتحد في الوحدات االستشاریة  أوامرسلسلة  - 

 بجداول عمل مرنة قابلة للتغییر، تضعها فرق العمل المدارة ذاتیا؛ عمالاألتوجیه انجاز  - 

  .ر استشاري للقیادات العلیافرق العمل، ودو  أومراكز قرار متعددة واستقاللیة وحدات  - 

  :التالي) 6- 1(في الجدول  لكترونيالتنظیم اإل إلىعناصر التحول من التنظیم التقلیدي  إجمالویمكن 
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غیر  ،، رسالة ماجستیروالتعلیم بالعاصمة المقدسة امكانیة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة العامة للتربیةمحمد بن سعید محمد العریشي،  - 2
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  لكترونيالتنظیم اإل  أسلوبالتنظیم التقلیدي و  أسلوبمقارنة بین ) : 6- 1( رقم الجدول

  لكترونيالتنظیم اإل   التنظیم التقلیدي

  نظیم الشبكي أو المصفوفيالت  التنظیم الهرمي

  هیكل قائم على فرق العمل الجماعیة  هیكل قائم على وحدات في مستویات تنظیمیة

  وحدات تنظیمیة مصغرة  واحدةوحدة تنظیمیة 

  التنظیم األفقي  التنظیم الرأسي

  )المتغیر(الهیكل غیر المحدد   )الثابت(الهیكل المحدد 

  ریةالقیادة االستشا  سلطة األوامر الخطیة

  الرؤساء المتعددون  أحدالرئیس المباشر الو 

  األفرادالسیاسات المرنة ومبادرة   )المكتوبة(التعلیمات الحرفیة 

  الذات والفرق المدارة ذاتیا إدارة  قواعد اإلجراءات المحددة

  برامج العمل المرنة والمتغیرة  برامج العمل المجدولة سابقا

  مشاركةالقرار بال  انفراد القیادة بالقرار

  تعدد مراكز السلطة  مركزیة السلطة

  الشفافیة ومشاركة المعلومات  التحكم في المعلومات

  االتصاالت رسمیة تبعا لخط السلطة
االتصاالت فوریة فائقة السرعة في جمیع 

  االتجاهات

،  2009، طبعة األولىال، مؤسسة الوراق للنشر، األردن، المتطلبات-الخصائص-المفاهیم: االلكترونیة اإلدارة: المصدر

  .)بتصرف الباحث(، 92ص 

  1:أهمهایتطلب قوة عمل لها خصائص جدیدة  لكترونيالتنظیم اإل أن إلى اإلشارةوتجدر 

بمهارات  لكترونيبحیث یجب ان یتمتع العاملون في التنظیم اإل :التخصص والمهارات العالیة - 

، كما یتمیزون بقدر عالي من رونيلكتوقدرات عالیة تمكنهم من التحكم في وسائل التعامل اإل

 الخبرات والمعرفة تساعدهم على المبادرة واالبتكار في ظل الفرق المدارة ذاتیا؛

من خالل الحاسوب والشبكات یرتبط العاملون بالمؤسسة بعالقات افقیة ال هرمیة  :التعامل عن بعد - 

  .  تقوم على الثقة، مع مرونة عالیة في جداول العمل

في  اإلداریةانهیار الحدود  إلىواالتصاالت الشبكیة یؤدي  لكترونيالتعامل اإل إلى هذا التحول إن

 األمرالسلطة، وحدة : مثل دارةالمؤسسات، وتغیر العدید من المفاهیم والمصطلحات التي قام علیها علم اإل
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نتج هذا یُ  كما 1.األعلى إلى األدنىكالمشاركة والدعم من  أخرىمحلها مفاهیم  حللت، اإلشرافونطاق 

  الذاتیة  دارةالتحول فئة جدیدة من العاملین المحترفین من صناع المعرفة المتمیزین بمیلهم نحو اإل

  اإللكترونیةالقیادة : المطلب الثالث

تعد القیادة وأنماطها احد مرتكزات علم اإلدارة، لذلك عنیت بعدید البحوث والدراسات، وتعتبر 

  .داریة التي تأثرت بالتحول العتماد األعمال االلكترونیةالوظائف اإل إحدىوظیفة القیادة 

  :االلكترونیة القیادةمفهوم  - أوالً 

وبذلك جانب العاملین،  أوالقائد في مرؤوسیه بمدى التركیز على جانب المهام  تأثیرنمط  یتحدد

  2:ویتمثالن في یعتمد على مدخلین تحدید النمط القیادي یمكن اعتبار

بحیث یهتم القائد بالمهام وهو المدخل الصلب او الدیكتاتوري للقیادة، :  اممدخل یركز على المه -1

تحقیق  إلىیقوم على قوة التنظیم المتمثل في قوة المركز اإلداري أو السلطة الرسمیة، التي توجه 

والتعلیمات والرسمیة، وهنا  األنظمةبغض النظر عن رضا المرؤوسین، من خالل  األداءمعاییر 

 .بالطریقة الصحیحة عمالفیذ المرؤوسین لألیركز على تن

 األفرادوحاجات  اإلنسانیةفي هذا المدخل یهتم القائد بالعالقات  :مدخل مرتكز على العاملین -2

الدیمقراطي للقیادة، یعتمد على قوة شخصیة القائد وقوة  أوالمرؤوسین، وهو یمثل المدخل المرن 

فیهم؛ یعتبر هذا المدخل أن العاملین هم مصدر عالقته بالمرؤوسین، ومدى قبولهم له وتأثیره 

المتوقع، لذلك یتم مشاركتهم في رسم الخطط، و في هذه الحالة تتوقف الفاعلیة على قیام  األداء

 .الصحیحة عمالاألالمرؤوسین ب

فبعد أن من التوجه بالمهام الى التوجه عرف مفهوم القیادة وممارساتها عدة تطورات،  لقد         

ثالث  عدبُ  متوجها نحو ،التوجه بالسوق إستراتیجیةمع استخدام التكنولوجیا وتبني لین؛ أصبح بالعام

  .هذا التطور یوضح )8-1(والشكل  ؛القیادة التركیز علیه هو الزبون یجب على
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  تطور تركیز القیادة: )8-1( رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .327، ص 2009دار الیازوري العلمیة، األردن،  ونیة،اإلدارة والمعرفة اإللكتر ، نجم عبود نجم:  المصدر

طبیعة التعامل  أن إالعن المفهوم التقلیدي،  اإللكترونیة دارة یختلف المفهوم القیادة في ظل اإلال

الجدیدة التي  األدوارتتطلب توفر القادة على استعدادات ومهارات جدیدة، تتناسب مع  لكترونياإل

  .یضطلعون بها

  :تتمثل في اإللكترونیة دارةالتحدیات التي تواجه القائد في ظل اإل أهم أنویرى الباحث 

 ؛اإللكترونیةتغیر المهام واعتمادها على التكنولوجیا المعلومات والوسائل  - 

 ؛المباشر، واعتماد العمل عن بعد اإلنسانيانخفاض مستوى التفاعل  - 

 ؛العتماد على الفرق المدارة ذاتیاً ا - 

 ؛شمل الزبائن والسوقتوسع نطاق اإلشراف لی - 

 ؛زیادة حجم االتصاالت وسرعتها، وضخامة كمیة المعلومات التي یمكن الحصول علیها - 

 ؛عمالاألمرونة خطط وجداول  - 

   .اإللكترونیة دارةتغیر خصائص ومهارات العاملین في اإل - 

 قیادة مباشرة إدارة قیادة تفاعلیة عن بعد

  

        

 القیادة الموجهة للزبون          

  

 القیادة الموجهة للمهمة القیادة الموجهة للعاملین      

 اتجاه التطور
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تفعیل  إلىتسعى  إلكترونیةعلى وجود قیادات  لكترونيیعتمد التطبیق الكفء والفعال للتوجیه اإلو 

  1.الدینامیكیة والعمل على تحقیقها األهدافدور 

، اإللكترونیة عمالاأل أنشطةشرط لنجاح المؤسسات المندمجة في  اإللكترونیةیعتبر وجود القیادة 

، له القدرة على القیادة الذاتیة واالبتكار والتحدیث، والقدرة على طلب وجود قائد مستمع ومتصلوهذا یت

  2.عملیة التعلم التنظیمي في المؤسسة إدارةالتنظیمیة، والمساهمة في  هندسة الثقافة إعادة

، معالجو معلومات، منسقو معرفة: واتظهر ادوار جدیدة للقادة فیصبح اإللكترونیة دارةفي ظل اإل

  .3عالقة المنظمة مع القوى المؤثرة في بیئتها إدارةمنقبو بیانات، مبتكرون في 

لهامة منها القدرة على االبتكار وتقدیم الدعم لفریق العمل وتولي بعدد من الصفات ا القادة تمیز

التحدیات التي تواجه القیادة  إن ؛والمتابعة وتوظیف التقنیة لحل المشاكل والمعوقات اإلرشادعملیة 

وتحقیق النجاحات في استخدام  ،تتمثل في قدرة المدیرین على دمج التقنیات في بیئة العمل اإللكترونیة

  4.العمل وتلبیة حاجة المستفیدین أسالیبالقدرة على تغیر  إلى إضافة ،الحدیثة التقنیة

  5:تتطلب مهارات جدیدة هي اإللكترونیةان القیادة  "احمد غنیم"رى وی

، والبرمجیات اإللكترونیةمثل تقنیة المعلومات وشبكات االتصاالت : مهارات المعارف التقنیة - 

 .ماتیة والمعرفیة المتخصصةالمعلو  األنظمةالخاصة بها، وتطویر 

وهي القدرة على بناء عالقات عمل جدیدة من خالل : مهارات االتصال الفعال مع اآلخرین - 

 .والشبكات اإللكترونیةالوسائط 

اآلخرین في المؤسسة وحثهم على التفاعل  األفرادتتضمن مهارات تحفیز : مهارات إداریة -

 اون بین الفرق المدارة ذاتیا،، ودفعهم نحو العمل الجماعي والتعلكترونياإل

  6:ولدیهم القدرة على 

تتعرض لها المؤسسة عند التعامل بالنظم  التيتعدادات الكاملة لتحمل المخاطر ساالبتكار واال - 

 ؛اإللكترونیة
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، قبول التعامل بطریقة اإللكترونیةالقدرة على التعامل مع مواقع المؤسسة على شبكات االتصال  - 

 المطلوبة؛ عمالاألوتحقیق تعاونهم النجاز  اآلخرین، فراداأللتحفیز  إلكترونیة

 ا؛إلكترونیً  بشأنهاالقدرة على تحلیل المشكالت واتخاذ القرارات  - 

 .اإللكترونیةالقدرة على قیادة فرق العمل باستخدام الوسائل  - 

  :اإللكترونیةأنماط القیادة  - اثانیً 

  1 :جدیدة للقیادة وهي أنماط أكثرث تتجلى بحی اإللكترونیةتتغیر أنماط القیادة في ظل القیادة 

 ):القیادة التكنولوجیة الصلبة(القیادة التقنیة الصلبة  - 1

ها وعالقاتها، أعمال إدارةاستخدام تكنولوجیا االنترنت في  إلىالمستند  اإللكترونیةوهي نمط القیادة 

ث تزید جودة وكمیة بحیث تؤسس عملها على المعلوماتیة واكتساب میزات تنافسیة نتیجة ذلك، بحی

، فتحقق شبكات وأفضلواشمل  أسرعالمعلومات وسرعة الحصول علیها، فتكون بذلك عملیة اتخاذ القرارات 

 أوللمدیرین القدرة على االتصال الفائق بكل العاملین عبر الشبكات الداخلیة وبالموردین  اإللكترونیة عمالاأل

  .متباعدة أماكن الشركاء عبر الشبكات الخارجیة،  ویتم ذلك بین

  :القائمة على التكنولوجیا بمجموعة من الخصائص هي اإللكترونیةوتتمیز القیادة 

التطور التقني  بعادوأبالتقنیة،  اإلحساسیمتلك  لكترونيالقائد اإل: قیادة حس التكنولوجیا - 

 ةاألجهز في مجال  المتصارعواتجاهاته، بحیث تكون له القدرة على تتبع التغیر التكنولوجي 

المختلفة والتي لها  واإلستراتیجیة واإلداریةوالبرمجیات والشبكات والتطبیقات ونظم المعلومات التقنیة 

عالقة بنشاط المؤسسة وبیئة عملها، كما یعمل على توظیف هذا التطور في خلق المزایا التنافسیة 

رات الضروریة في خطط بالتغی وٕاشعارهمفي العاملین  بالتأثیر لكترونيللمؤسسة، ویعمل القائد اإل

  .العمل

ن عمله یتطلب سرعة الحركة واالستجابة ألبالزمن،  لكترونيیهتم القائد اإل: قیادة حس الوقت - 

السریعة والمبادرة الفوریة باتخاذ القرارات المالئمة للموقف، بحیث توفر تقنیات االنترنت القدرة على 

ئد التفاعل اآلني مع عدد كبیر من مكان، ویمكن للقا إيوفي  ،وقت إيفي  عمالاألنجاز إ

في العاملین في الوقت المناسب وتوجیه جهودهم وفق خطط  التأثیرقدرة القائد على  إنالعاملین، 

  .األسواقالعمل المرنة یعتبر ضروریا في بیئة االنترنت التي تتمیز بالسرعة والتغیرات المتتالیة في 
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 اآلخرن التغیر إ، فلكترونيالنمط اإل إلى عمالألاتغیر  إلى وباإلضافةحیث : قیادة حس الطوارئ - 

، فتتدفق الخدمات المبتكرة عمالاألالذي فرضه االنترنت هو التغیر المستمر والسریع في نماذج 

الجدیدة ال تعمل في نطاق  عمالاأل، خاصة وان األسواق إلىالجدیدة  واألسالیبوالمنافسین الجدد 

تتغیر  عمالاألبیئة  أصبحترة متقادمة، ومع االنترنت القائمة مما یجعل هذه االخی عمالاأل

، وهذا لألسواقفي مواجهة التوجهات الجدیدة  بمعدالت غیر مسبوقة، مما یجعل القائد یلعب دوراً 

  .الحدیثة لمواجهة الحاالت الطارئة األسالیب وٕاتباعقدرة على تحسس  أكثریتطلب منه 

 ): الناعمة(القیادة البشریة المرنة - 2

ذات محتوى إنساني كبیر رغم ارتكازها على  اإللكترونیةالقیادة  أن "نجمجم عبود ن"یرى 

بحاجة لعاملین مبتكرین ذوي مؤهالت وتخصصات عالیة، وهذه الفئة  لكترونيالتكنولوجیا، وذلك العمل اإل

المضافة  جدیدة ال تعمل وفق هرمیة االتصاالت واألوامر، الن القیمة إدارةالمتمیزة من العاملین تتطلب 

الحقیقیة تتحقق من خالل عملهم المعرفي هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى یكون العمل عن بعد عبر 

الشبكات بین أفراد منتشرین جغرافیا، فال وجود لرابطة اإلشراف الیومي المباشر، مما یتطلب قیادة ذات 

  1بین العاملین لكترونيرؤیة قادرة على تحقیق الوالء اإل

  االتكنولوجیحس الموازنة بین الحس اإلنساني و : )9-1( رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .340، ص 2009دار الیازوري العلمیة، األردن،  اإلدارة والمعرفة اإللكترونیة،نجم عبود نجم ، : المصدر

                                                           
 . 332- 331نجم عبود نجم ، مرجع سابق ص  -1

 قیادة الذات الذكیة

 الومضات -

 قواعد البیانات -

 المعرفة الصریحة -

 الذكاء الصناعي -

 الزبون المتوسط -

 عواطف التفاعل اإلنساني -

 التجربة والخبرة -

 ةالضمنیالمعرفة  -

 الذكاء البشري -

 الزبون التفاعلي -

 اإللكترونیة األعمال

 اإلنساني حسال حس التكنولوجیا
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ویرى الباحث إن مسؤولیة القیادة اإلداریة في المؤسسة في عملیة التحول الى االدارة االلكترونیة 

  :في المجاالت التالیةتعد أساسیة 

 توفیر الموارد الالزمة؛ - 

 توضیح الرؤیة؛ - 

 إدارة التغییر وٕادارة مقاومة التغییر؛  - 

 .متابعة التنفیذ - 

 اإللكترونیةالرقابة : المطلب الرابع

الوظائف  أداءلدورها في تحدید مدى فعالیة  ، نظراً اإلداریةالوظائف  أهمتعتبر وظیفة الرقابة من           

  :، ومن هذه التعاریفقد تعددت تعاریف الرقابةو ، األهدافي تحقیق ف األخرى

 األهدافتتفق مع  لألداءددة وسة ومنظمة تفترض وجود معاییر محعملیة مخططة ومدر  الرقابة"

 األداء، وبمقارنة دارةللمتابعة، والحصول على المعلومات المرتدة من بیئة اإل أنظمةالمقررة، وتصمیم 

واتخاذ  أسبابهاكانت هناك انحرافات، تم تقصي  إذاوعلى ضوء ذلك یتم تحدید ما  ،عاییرالفعلي مع هذه الم

  1".األداءالقرارات المناسبة لتصحیحها، وذلك وفق ما تستهدفه المنظمة من كفاءة وفعالیة في 

  : هي  أساسیةیرتكز مفهوم الرقابة على ثالثة عناصر و 

  ؛األداءیة والنوعیة التي تستخدم في تقییم الكم واألسالیبوجود مجموعة من المعاییر  - 

  ؛وأسبابهامقارنة النتائج المحققة بالنتائج المطلوبة وتحدید االنحرافات  - 

  .األهدافالتصحیحیة من اجل تحقیق  باإلجراءاتالقیام  - 

حیث یمكن  ،عملیة التنفیذبعد  أيالرقابة تنصب على النتائج  أن السابقة یالحظ من التعاریف

 .عملیة بعدیةالرقابة  أنوهذا یعني  ،بتطبیق المعاییر المعتمدة داءاألقیاس 

   :اإللكترونیةالرقابة تعریف  - أوًال 

العاملین في المنظمة،  وأداءوالمعامالت،  األنشطةمتابعة ومالحظة  إلىعملیة تهدف  بأنهاتعرف 

 األهدافلحدیثة، لتحقیق بهدف كشف االنحرافات، من خالل استخدام الحاسوب والوسائل التكنولوجیة ا

   2.نظام عمل ذي میزة تنافسیة عالیة إلیجادالمنشودة، 

                                                           
 .174-173ص  مرجع سابق، طلق عوض اهللا السواط وآخرون، - 1

یر، ، رسالة ماجستاألردنالعاملة في  اإلسالمیةاثر الرقابة اإللكترونیة في جودة الخدمات الداخلیة في المصارف عماد علي سالمة الكساسبة،  - 2

 .17، ص  2011، األردن،  األوسطغیر منشورة ، جامعة الشرق 
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والمعامالت  األنشطةالحدیثة، لمراقبة  اإللكترونیةوالوسائل  األسالیباستخدام  بأنها كما عرفت

 ما بأقلالنتائج المطلوبة  إلىللوصول  ،والوقت والتكلفة داخل المؤسسة، بما یحقق االقتصاد في الجهد

  1.یمكن من المخاطر 

 األنشطةاستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة داخل المؤسسة لمراقبة : بأنها )Gail ;2004(وعرفها 

  . 2والمعامالت االقتصادیة

هي اعتماد النظام الرقابي على استخدام الحاسوب في ممارسة العملیة الرقابیة  اإللكترونیةالرقابة و 

صا لهذا الغرض بما یحقق االقتصاد في الجهد والوقت والتكلفة في الوصول وفق برامج حاسوبیة تعد تخصی

  3.ما یمكن من المخاطر وبدقة اكبر بأقلالنتائج المطلوبة  إلى

 اإلجراءاتالمخطط لتحدید االنحرافات واتخاذ  األداءالفعلي ب األداءمقارنة  إلىتهدف الرقابة        

الفعلي في  األداءواالتصاالت السریعة المتشابكة معلومات هائلة عن  اإللكترونیةتوفر النظم و التصحیحیة، 

الرقابة االلكترونیة تحد  إذن 4.، مما یزید من فعالیة الرقابة في عالج االنحرافات وقت حدوثهااآلنيالوقت 

  .الناتجة عن االنحرافات نتیجة سرعة المعالجة اآلثارمن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - Steven .w, Ray. E. ,Kruchko , Fries.(1996). Monitoring your employees: how much can you do and what 

should you do when you uncover wrongdoing?.Washington Avenue, Suite 305. Baltimore, Maryland 
2 - Gail, L., Nancy,j., Sukanya, P. (2004). Regulations of electronic Employee monitoring: Identifying 

fundamental principles of employee privacy through a comparative study of data privacy legislation in the 

      European Union, United States and Canada. Stanford Technology Law Review. (On Line) available: 

http://www.4shared.com/dir/5137495/f9af73f2/sharing.html  (15/11/2017 ; 11h30) 
 . 07، صبقمرجع سااحمد هاشم الصقال؛ محمد حسین مهدي سعید،  - 3

 .105صمرجع سابق ، عبد المحسن زكي،  إیمان - 4
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  اإللكترونیةیة في الرقابة التقلیدیة والرقابة الفجوة الزمن): 10 -1( رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .344، ص2009، دار الیازوري العلمیة، األردن، اإلدارة والمعرفة اإللكترونیةنجم عبود نجم، : المصدر 

 التأخربعد مدة من االنجاز الفعلي وبالتالي  إالتعتمد الرقابة التقلیدیة على التقاریر، التي ال تنجز 

 مباشرةفترة الفعلي و  األداء، مما یجعل الفجوة الزمنیة بین فترة أسبابهافي تحدید االنحرافات والكشف عن 

ا بزیادة المستویات التنظیمیة في التنظیم التقلیدي، اتساعً هذه الفجوة كبیرة ، وتزداد  التصحیحیة اإلجراءات

ا، التي لي تكون االنحرافات مسؤولیة الفرق المدارة ذاتیً وبالتا ،تكون الرقابة الذاتیة اإللكترونیةالرقابة  أما في

یبین الفجوة الزمنیة في الرقابة التقلیدیة بین  )10- 1( شكل رقملتعتمد على شبكة معلومات فوریة مرتدة، وا

وبین وقت اتخاذ  ؛)2ت(اثبات ذلك في التقریر الكتابي و ) 1ت(غیر المقبول  األداءوقت اكتشاف 

 الحد األعلى للرقابة

 الحد األدنى للرقابة

مقیاس 

 األداء

 المقبول

 الرقابة التقلیدیة

 4ت 3ت 2ت 1ت

  .غیر في التقریر األداءوقت =  2ت.     غیر المقبول المالحظ األداءوقت =  1ت

      عوائد األداء المقبولوقت =  4ت    .   وقت النشاط التصحیحي المالئم=  3ت

    .   وقت النشاط التصحیحي المالئم=  2ت.     غیر المقبول المالحظ األداءوقت =  1ت

      عوائد األداء المقبولوقت =  3ت

 3ت 2ت 1ت

مقیاس 

 األداء

 المقبول

 اإللكترونیةالرقابة 

 على للرقابةالحد األ

 الحد األدنى للرقابة
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في  أما، )4ت(المقبول بعد النشاط التصحیحي األداءوقت عائد  إلى وصوالً  ،)3ت(یة التصحیح اإلجراءات

  ).  4ت(الوقت و ) 1ت(منیة بشكل كبیر بین الوقت فیظهر تقلیص الفجوة الز  اإللكترونیةالرقابة 

  : اإللكترونیةخصائص الرقابة  - ثانیاً 

حیث یتم  ،یض مستویات الرقابةضرورة تخف اإللكترونیةیتطلب التطبیق الكفء والفعال للرقابة 

وتتسم الرقابة االلكترونیة  1جدواها االقتصادیة،وابط الرقابة في حدود فاعلیتها و ضالتركیز على استخدام 

  :تتمثل في أهمیتهابخصائص تبرز 

   :رقابة مستمرة - 1

رقابة  بأنهافتتمیز  اإللكترونیةالرقابة  أما ؛الرقابة التقلیدیة رقابة دوریة موجهة للماضيتعتبر 

والرقابة علیه، فعندما تمارس الرقابة في  األداءمستمرة، تعتمد على التدفق المستمر للمعلومات المتعلقة ب

تكون الرقابة  أنتعبر عن حالة سكونیة، في حین یجب  ، أي (Stock)رصید  إلىفترات دوریة فإنها تتحول 

لومات والكشف عن كل انحراف في الوقت تتمیز بالتحدیث المستمر للمع ،(Process)عملیة مستمرة 

  2.في حركة دینامیكیة مستمرة (Flow)الحقیقي، فتكون عبارة عن تدفق 

  ): تزامنیة(رقابة فوریة  -  2

من معرفة المتغیرات الخاصة  هاتمكنالتي ، اإلداریةعلى تقنیة المعلومات  اإللكترونیةالرقابة تعتمد 

هي رقابة موجهة للحاضر ال تنتظر ورود تقاریر عن الماضي، فتكون ف ،3الوقت الحقیقيفي و  بالتنفیذ فوراً 

  .  تعاقبیة إجراءاتالرقابة تزامنیة ولیست  إجراءات

ثة عن التنفیذ للمدیر فور التنفیذ، مما یمكنه من معرفة المعلومات المحدّ  اإللكترونیةتتیح الشبكات و 

فیتخذ اإلجراء التصحیحي  ،لنشاط خارج السیطرةالتغیرات قبل أو عند التنفیذ، وبالتالي یحدد اتجاهات ا

   4والذي یصل في نفس الوقت للمسؤولین عن التنفیذ لتنفیذه، ،المناسب

فالرقابة الفوریة تحول دون إنتاج انحرافات  ،كما قد تتسبب االنحرافات في حدوث انحرافات أخرى

  .تصحیحيأخرى أو تفاقم آثارها، وبالتالي تقلیل االنحرافات وخفض الجهد ال

  

                                                           
 .76ص  مرجع سابق، احمد محمد غنیم ،  - 1

 .343ص  مرجع سابق،، نجمنجم عبود  - 2

 .201، ص مرجع سابقعاشور ؛ دیانا جمیل النمري،  أبوخلیفة مصطفى  - 3

 .343ص مرجع سابق،، نجمنجم عبود  - 4
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  :رقابة ذاتیة  –3

تلك فلم تعد  ،الرقابة وأشكال، وغیرت مفهوم واإلشرافنطاق الرقابة  اإللكترونیةلقد وسعت الشبكات 

  5.رقابة ذاتیة تتطلب منح استقاللیة عالیة للعاملین إلىتحولت  وٕانما ؛الرقابة اللصیقة المباشرة

ف االنحرافات من كتشَ حیث قد تُ  ،ح الرقابة ذاتیةا تصبالشبكي والفرق المدارة ذاتیً  التنظیمففي ظل 

، لذلك یتطلب األداءا لمشاركتهم في وضع الخطط وجداول العمل ومعاییر طرف أفراد التنفیذ أنفسهم، نظرً 

  6من االلتزام الذاتي لدى العاملین، نوعاً  اإللكترونیةنجاح الرقابة 

وهذا  7ها قائمة على العالقات والمساءلة الرسمیة،على الثقة أكثر من كونتقوم الرقابة االلكترونیة  إذن

الذات، حیث تتداخل  إدارةذوي مهارات وتخصص عالي وقدرات على  أفراد إلىالنمط من الرقابة یحتاج 

  .فالجمیع یعمل في نفس الوقت ونفس المهمة ونفس المسؤولیة ،حدود المسؤولیة اإلداریة والتنفیذیة

  رقابة شاملة - 4

التعامل  أنحیث  ،لیشمل الرقابة الداخلیة والرقابة الخارجیة اإللكترونیةابة یتسع مجال الرق

واتجاهات  أسواقها، لذلك یجب على المؤسسة مراقبة باألسواقا ارتباطً  أكثریجعل المؤسسة  لكترونياإل

لى فیها، فتصبح المؤسسة ترتبط بالموردین والزبائن في عالقة فوریة، تزید من القدرة ع عمالاألقطاع 

الشبكة ، فتوفر تؤثر على التنفیذ أنخارجیة یمكن  أسبابكما قد توجد . 8الرقابة على التوریدات والطلبیات

، وتوفر قدر هائل من المعلومات عن األسبابكبیرة للمؤسسة في التعرف على هذه  إمكانیةالخارجیة 

كفاءة، تساهم في تحدید االستجابة  أكثر رجیةالخا اإللكترونیةوبشكل سریع، مما یجعل هذه الرقابة  األسواق

 األداءالتي تؤثر على  لألسبابالمالئمة والفوریة للتغیرات الحاصلة في بیئة نشاط المؤسسة، واالحتیاط 

  . الداخلي

  : اإللكترونیةتقییم الرقابة  -ثالثاً 

تي تتمثل ، تتجلى جوانبها االیجابیة، والاإللكترونیةمن خالل المناقشة السابقة لخصائص الرقابة 

  9:فيأساسًا 

                                                           
 . 41ص ابق،مرجع سلیلى حسام الدین،  - 5

 .105ص مرجع سابق،عبد المحسن زكي،  إیمان  - 6

 .109ص  مرجع سابق،،  وآخرون ؛الفرجي عادل حرحوش  - 7

 .345ص  نجم، مرجع سابق،نجم عبود   - 8

 .100- 99ص  مرجع سابق،، حسین محمد الحسن - 9
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التنفیذ، مما یضمن سرعة  أثناءتقلیص الفجوة الزمنیة بین التنفیذ والرقابة، ومعاینة تفاصیل العمل  - 

 االستجابة لتصحیح االنحرافات المسجلة؛ 

 أوتفید في تقییم مدى صالحیة ونجاح الخطط المعتمدة في وقت مبكر، وتقریر االستمرار فیها  - 

 بخطط بدیلة، ویتم ذلك بمرونة؛ استبدالها أوتعدیلها 

بادراك الخلل وتداركه، وتحول دون  أساساً لمعاقبتهم؛ بل تهتم  األفرادضبط تقصیر  إلىال تهدف  - 

 ؛األداءلتصبح مشكلة ظاهرة تؤثر على مستوى  األخطاءتراكم 

توقع عالي من السیطرة منذ البدایة، بحیث ال تالمستوى ال، وتحقق دارةلإل واألمانتوفر الثقة   - 

 مفاجآت متعلقة بنظام العمل؛

تمكن من الرقابة على البیئة الخارجیة، وتوفر معلومات عن انطباعات الفئات المستهدفة حول  - 

 ثمعلومات عن المودین والعمالء والمنافسین، فكل التغیرات التي تحدتتیح منتج المؤسسة، وكذا 

 ؛في سوق المؤسسة قد تؤثر في طبیعة ومستوى النشاط الداخلي

المرونة في خطط العمل  أنتركز على النتائج ولیس على مدى االلتزام بخطوات العمل، حیث  - 

 ؛األداءا یتطلب التركیز على النتائج لتقییم واعتماد الفرق المدارة ذاتیً 

 أفراد، فقد یساهم نشر نتائج الرقابة بین اإللكترونیة دارةاإل أعمال إدارةتتیح الشفافیة والمشاركة في  - 

على تحقیق االنجاز  األخرىمماثلة، كما یحفز المجموعات  أخطاءع في و سة في تفادي الوقالمؤس

 المتمیزة؛ أدائهاالمماثل النجاز الفرق التي كشفت الرقابة عن 

  . تتطلب االحتكاك الدائم مع العاملین الن المتابعة الفوریة وعن بعد ال ؛تقلل من الجهد الرقابي - 

  1:بعض العیوب أهمها اإللكترونیةرقابة ورغم هذه المزایا إال أن لل

 ا لتطویر العاملین؛التفاعل اإلنساني، الذي یعتبر أساسیً  إلى اإللكترونیةافتقار الرقابة  - 

الحد  إلىعن بعد وتسجلها، قد یؤدي  أنشطتهمتراقب جمیع  دارةن اإلأالعاملین ب األفراد إحساس إن - 

 تكوین هاجس انعدام الخصوصیة لدى العاملین؛ ىإل إضافةمن تصرفات االبتكار والمبادرة لدیهم، 

                                                           
 .60ص  مرجع سابق،محمد القدوة ،  - 1
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 أكثرالمؤسسة  أنشطةمن مشكالت االختراق، بحیث تجعل معلومات  اإللكترونیةتزید الرقابة  - 

والتجاریة، خاصة مع توسیع مجال  اإلنتاجیة أسرارهاعلى  عرضة لالختراق، مما یشكل خطراً 

 . بیانات المؤسسة خارجیة، بحیث یمكن التسلل لقواعد أطراف إلىالرقابة 

االلكترونیة في مضمونها خصائص االنترنت التي تقوم على التشبیك الفائق  اإلدارةتحمل  إذن

التي تخطط وتنظم وتنسق  اإلدارةتحمل مفاهیم  أنها؛ كما اآلنيالمختلفة وقابلیة التفاعل  األطرافبین 

  1.الموضوعة األهدافلتحقیق  األداءالجهود وتراقب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .154، ص 2018، بریطانیا، الطبعة األولى،  E-kutub Ltd، شركة جیة واألعمال اإللكترونیةاإلدارة اإلستراتیمحمد الجیزاوي،  - 
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 :خالصة الفصل األول  -

االلكترونیة، والذي خلص الى النقاط  لإلدارةالنظري  اإلطارتناولت الدراسة في هذا الفصل 

  :األساسیة التالیة

إن مفهوم اإلدارة االلكترونیة ال یعني مجرد تجهیز مكاتب المؤسسة بالحواسیب وربطها بالشبكات  - 

 نیة توجه فكري معاصر في مجال اإلدارة؛االلكترونیة؛ ولكن تمثل اإلدارة االلكترو 

یختلف مصطلح اإلدارة االلكترونیة عن مصطلحي التجارة االلكترونیة والحكومة االلكترونیة، بحیث  - 

 أن لكل مصطلح مدلوله؛

كل العوامل السیاسیة  أنهناك عوامل مختلفة دفعت الى االهتمام بتطبیق اإلدارة االلكترونیة، حیث  - 

 ریة واالجتماعیة كان لها اثر في هذا التوجه الحدیث؛واالقتصادیة واإلدا

تتمیز اإلدارة االلكترونیة بخصائص تمیزها عن اإلدارة التقلیدیة، ولهذه الخصائص دور في تغیر  - 

 العمل اإلداري وأسالیبه؛

السلبیة التي  اآلثارااللكترونیة مزایا مهمة تجعلها أفضل الخیارات، ورغم ذلك لها بعض  لإلدارة - 

 في الحسبان عند التحول لتطبیق اإلدارة االلكترونیة؛ أخذهایجب 

في ظل اإلدارة االلكترونیة عنها في  - التنظیم؛ التخطیط؛ القیادة والرقابة -تختلف وظائف اإلدارة -

  .اإلدارة التقلیدیة، حیث تصبح هذه الوظائف االلكترونیة تتمیز بخصائص جدیدة تحدد كفاءتها
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  :تمهید

ت المؤسساكل ا، وهیهٕاجراءاتو  اإلداريلعمل ا أسالیبفي  مالاش تحوال اإللكترونیة اإلدارةتمثل 

عملیة  اإللكترونیة اإلدارةنمط  إلىلتحول ا، لذلك یعتبر اإلداريلعمل التي تحكم ات التشریعاو  نظمةألاو 

 اإلمكانیاتو ت المجهوداة تحدید كل وضرور  ،امدروسً  اً أسلوب النسبة للمؤسسة، حیث یتطلب تنفیذهاسة باحس

لتعرف ا إلىلفصل ا ال هذمن خال حثالبا هدف؛ یفهاهدأتحقیق  ناوضم ،لمشروعا المطلوبة لتطبیق هذا

   .لمؤسسةافي  اإللكترونیة اإلدارةت تطبیق امتطلبمختلف على 

لتي من ا؛ و لظروفاو  اإلمكانیاتمن  متنوعةعلى توفر مجموعة  اإللكترونیة اإلدارةیعتمد تطبیق 

على  اً جدید اعبئً  اإلدارةلنمط من ا اهذ إلىلتحول ایشكل  ال حتىل، افع إلكترونيمل اتع ناضم اهنأش

بد من ال إلكترونیة إدارةمشروع  مةاقإله نإلذلك ف ،جدیدة ةیر ادإكل اتنتج عنه مش أولمؤسسة، ا إدارةتق اع

فقد  ،لموضوعا اهتمت بهذالتي البحوث او  تابیدألا لتهاو تن الم الضروریة لذلك؛ ووفقات المتطلباتحدید 

  :ليالتالجدول ا ات یبینهاعدة متطلب إلى رتاشأ

  بقةالسات اسالدر افي  اإللكترونیة اإلدارةت تطبیق امتطلب):  1- 2( رقم لجدولا

  تالمتطلبا

  حثالبا

  منیةا  ونیةناق  لیةام  بشریة  تقنیة  تنظیمیة

          2010؛ آخرونو دل حرحوش اع

         2009لحسن؛ امحمد  حسین

           2011لحسن؛ اهللا اجد بن عبد ام

           2009نجم عبود نجم؛ 

م حسین علي؛ احمد حسن، صداء عال

2011  
            

              2009حمد؛ امحمد سمیر 

              2011لمبیضین؛ ا ناصفو 

              2012لهوش؛ اد و بكر محم بوأ

              2008لشیخ؛ احسن 

        2012مد؛ اء محمود حافد

              2012؛ ناربحي مصطفى علی

   

 .حثالبا داعدإمن : لمصدرا
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في هذه الدراسة على  هذه المتطلبات متنوعة؛ وبینما یركز الباحث أنمن خالل ما سبق یتبین    

  .التنظیمیة؛ البشریة والتقنیة: المتطلبات الثالثة

تعتمد  اإللكترونیة اإلدارةعملیة تطبیق ف القانوني،المتطلب المتطلب المالي و  إغفالي وهذا ال یعن

 ارهاستثمفیة الاضإلیف المؤسسة تكا، حیث تتحمل النجاز هذا المشروعزمة لالا المالیةلسیولة افر اتو على 

  1 :وتكون هذه التكالیف مباشرة أو غیر مباشرة، إلكترونیة إدارةز انجافي 

ت الشبكا، وتركیب اإللكترونیةت البرمجیات و المعداو  األجهزةء اتكلفة شر : شرةالمبالیف التكا - 

  . اوغیره اإللكترونیةقع المو اء انترنت وبنالات الحصول على خدما، وتكلفة اوربطه

ت وتنمیة الخبر اء ار في بناستثمالاتكلفة  املین، وكذالعالیف تدریب اتك :شرةالمبالیف غیر التكا - 

  . مینالتانة و الصیالیف اتك إلىفة اضإیة، لبشر ارد المو ا

رصد الموارد المالیة یعد  أنویمكن اعتبار توفیر المتطلبات المالیة من المتطلبات التنظیمیة حیث 

  .العلیا للمؤسسة اإلدارة مسؤولیاتمن صمیم 

هذه المتطلبات تعتبر متطلب خارجي  أنلى إفیشیر الباحث  القانونیةبالنسبة للمتطلبات  أما

بالنسبة للمؤسسة، الن إصدار التشریعات من اختصاص سلطات الدولة، لذلك فان المؤسسة حتى وان 

مرهون بقیام الدولة بتهیئة  اإللكترونيتحقق المتطلبات األخرى، یبقى التحول الى العمل  أناستطاعت 

  . البیئة التشریعیة لهذا التحول

ییف النظام القانوني الدولي مع ما یثور من یتطلب تك اإللكترونيبل أن البعد الدولي للتعامل 

التي أصبحت لها قوة تفوق قوة  اإللكترونیةأو الهجمات  اإللكترونیةتطورات ومشاكل في مجال التجارة 

  2.األسلحة النوویة فمن شانها تعطیل كامل للحیاة في الدول

 إداریاالذي یعتبرها توجها  اإللكترونیةإلدارة لن اعتماد مفهوم شامل أیشیر الباحث في هذا الصدد بو 

 لإلدارةیمیز بین مجالین لالهتمام بالجانب القانوني  أنیطبق في القطاعین العام والخاص، یمكن 

الجانب  وحمایة المستهلك والضرائب؛ بینما یهتم اإللكترونیةل بتنظیم التجارة و ، یهتم الجانب األاإللكترونیة

المؤسسات الحكومیة، بحیث یشمل  أوفي مؤسسات القطاع العام  ةااللكترونی الثاني بتنظیم تطبیق اإلدارة

                                                           
 .72ص لمرجع، انفس ، آخرونلفرجي و ادل حرحوش اع  -1

 ،العراق ،، جامعة كركوكمجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیةلیث ناجح حمید، موقف القانون الدولي من الهجمات اإللكترونیة،  -2

 427، ص  part1/24اإلصدار،  7المجلد،  2018ةلسنا
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قواعد قانونیة  إدراج، ویحتاج هذا المفهوم الى اإللكترونيوالتوقیع  اإلداريوالعقد  اإلداريهذا التنظیم القرار 

  .جدیدة في مختلف نصوص القانون الخاص والقانون العام

 إطار إلیجاد، مما یدفع اإللكترونیة اإلدارةجة تطبیق قانونیة جدیدة نتی إشكالیاتعدة نه تثور أكما 

تطویر التشریعات  اإللكترونیة اإلدارةیتطلب تطبیق و  1.اإللكترونيقانوني جدید یغطي التعامل بالشكل 

في البیئة  العالقة أطرافذلك على مختلف  وتستوعب اثر اإللكترونیةوالقوانین التي تنظم المعامالت 

  2:قوانین تنظم الجوانب التالیة إلعدادحاجة ، فهناك اإللكترونیة

 وحجیته على الوثائق واثبات شخصیة الموقع؛ اإللكترونيتنظیم التوقیع  - 

 من تغییر محتواها؛ اإللكترونیةحمایة الوثائق  - 

 تنظیم حمایة المعلومات الخاصة وكیفیة استخدامها وحفظها؛ - 

  .ةصیاغة التشریعات الجنائیة لمواجهة الجرائم المعلوماتی - 

  3:هو اإلطارویكون هدف عملیة التشریع في هذا 

 المجرمة وعقوباتها؛ األعمال، وتحدید اإللكترونیة عمالمشروعیة لأل إعطاء - 

التعامل عبر موقع االنترنت، بشكل یسهل الوصول  وٕاجراءاتالمؤسسات بوضع المعلومات  إلزام - 

 من طرف المعنیین؛ إلیها

 استخدامها؛و  اإللكترونیةمشروعیة للوثائق  اءإعط - 

 الشخصیة الكترونیا؛ إلثباتروعیة مش إعطاء - 

 وضمان سریته وحمایته؛ اإللكترونيمشروعیة العتماد التوقیع  إعطاء - 

 تحدید شروط الوصول الى سجالت المعلومات وحمایة سریتها؛ - 

للضرائب والرسوم وتنفیذ المعامالت التجاریة وحمایة بطاقة الدفع من  اإللكترونياعتماد الدفع  - 

 االستخدام؛ اءةإس

  4:تتمثل في تشریعیةخطوات  إتباعوتتحقق المتطلبات القانونیة من خالل 

 واللوائح والتشریعات للوصول الى اطر قانونیة محددة؛ األنظمةالقیام بعملیات مسح تشریعي لكل  - 

                                                           
1
 .40، ص2016، فكر الجامعي، مصر، الطبعة األولى، دار اللمناقصة العامة في ظل الحكومة اإللكترونیةااحمد شعبان علي الجلودة،  - 

، دار الفكر الجامعي، مصر، دراسة مقارنة: اثر الوسائل اإللكترونیة على مشروعیة تصرفات اإلدارة القانونیةلطفي حسن جاب اهللا،  أمل - 2

 .42، ص 2013الطبعة األولى، 

 .41- 40، مرجع سابق، ص عبان علي الجلودةاحمد ش - 3
4
، أطروحة دكتوراه، غیر منشورة، جامعة بسكرة، الجزائر، جریمة تزویر الوثیقة الرسمیة اإلداریة ذات الطبیعة المعلوماتیةحنان إبراھیمي،  - 

 .39-38، ص 2014/2015
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 استبعادها؛ أوالتشریعیة التقلیدیة  وتعدیلها  واألطرمراجعة المفاهیم  - 

الجدید، ومستخدمة في هذه  اإللكترونيم جدیدة ومستحدثة نتجت عن النظام استنباط قواعد ومفاهی - 

البیئة من المعامالت، مع ضبط التعاریف القانونیة والتقنیة المتعلقة بها ومختلف المصطلحات ذات 

 الصلة بهذا المجال؛

  .اإللكترونیةالتشریعي المناسب لصحة المعامالت  اإلطاروضع  - 

 أساسییننصوص قانونیة تتضمن القواعد القانونیة تغطي جانین  صدارإیرى الباحث انه یجب  إذن

؛ ومجموعة من اإللكترونیة اإلدارةمجموعة من القواعد القانونیة لتنظیم  :هما اإللكترونیة اإلدارةفي تطبیق 

قات بین لى من القواعد تنظیم العالو ، بحیث تكفل المجموعة األاإللكترونیة اإلدارةالقواعد القانونیة لحمایة 

 وٕاجراءاتالقانوني للعقود والقرارات  اإلطارمؤسسات، وتضع  أو اأفرادالمتعاملة سواء كانوا  األطراف

؛ بینما یكون اإللكترونیةالحجیة والثقة في الوسائل  وٕاضفاءالموضوعي،  أوالعمل، سواء من جانبها الشكلي 

الى الوسائل  فباإلضافة، اإللكترونیةالتعامل هدف المجموعة الثانیة من القواعد تحقیق الحمایة والثقة في 

التي  األفعالمین الشبكات وقواعد البیانات، فانه من الضروري وجود قوانین تجرم أالتقنیة التي تستخدم لت

  .  مؤسسات أو أفراداسواء كانوا  بأصحابهاتهدد هذه الشبكات والقواعد وتحدث ضررا 

 اإلطار وضعوكیفیة الوقایة منها، من خالل  ترونیةاإللكویشمل ذلك التعریف بمختلف الجرائم 

الكفیلة بحمایة خصوصیاتهم ومعلوماتهم  اإلجراءاتوالمؤسسات اتخاذ  لألفرادالقانوني الذي یضمن 

، اإللكترونیة اإلدارةلمتعاملة في ا األطراف، كما یضمن الحق في حمایة حقوق اإللكترونیةوشبكاتهم 

 .في الشكل التالي اإللكترونیة لإلدارةتلخیص البناء القانوني  احثللب یمكناعتمادا على ما سبق و 
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  اإللكترونیة لإلدارةناء القانوني بال): 1-2(الشكل رقم 

         

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  .الباحث إعدادمن : المصدر

 ةواألنظمالقوانین ( القیام بمسح شامل للتشریعات القائمة االلكترونیة اإلدارةذن یتطلب تطبیق إ

بالقانون والمعلوماتیة، من اجل  إلمامالتي یكون لدیها  ،من قبل الجهات المختصة) واللوائح والتعلیمات

سن التشریعات الجدیدة الكفیلة باستیعاب جمیع  أو ؛اقتراح التعدیالت المطلوبة على التشریعات القائمة

 . اإللكترونیة اإلدارةجوانب 

  

  

  

  

  

 تنظیم عالقات األطراف -

إضفاء الشرعیة على  -

 التصرفات 

 تنظیم العقود والقرارات -

حجیة التوقیع اإللكتروني  -

 والوسائل اإللكترونیة

 الدفع اإللكتروني -

 الخ...  -

 

 حمایة حقوق األطراف -

 تامین المعلومات والشبكات -

 حمایة الخصوصیة والسریة -

تحدید الجرائم اإللكترونیة  -

 وعقوباتھا

 إجراءات التقاضي -

االختصاص القضائي والقانون  -

 الواجب التطبیق

 ت المعلوماتأخالقیا -

  مجموعة القواعد القانونیة

 لتنظیم اإلدارة اإللكترونیة 

  نونیةمجموعة القواعد القا

 لحمایة اإلدارة اإللكترونیة 

  

 اإللكترونیةالبناء القانوني لإلدارة 



 اإللكترونیة اإلدارة متطلبات تطبیق: الثانيلفصل ا

- 84  -  

  لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة میةتنظیلات امتطلبلا: لواأل لمبحث ا

 اوم ،لمؤسسةا إدارة التي تتخذها جراءاتإلاو  جهودلا جمیعلتنظیمیة ات المتطلبابحث البایقصد 

  1:اإللكترونیة اإلدارة إلىلتحول ا یتطلب؛ حیث اإللكترونیة اإلدارةجل تطبیق اتقوم به من  نأیجب 

للمؤسسة  العلیا اإلدارةتبني  نأحول، حیث لتالعملیة  لو األح النجاوهو عنصر  :دةالقیاتبني  -

وتذلیل  تالعقبا زاو تجقدرة على زم و لالالدعم التطبیق یلقى اجعل سوف ی اإللكترونیة اإلدارةفلسفة 

 لتحول؛ اجه عملیة التي قد تو اعب المصا

مج البر املكیة  نیةامكإلمؤسسة من حیث اسة ایجب تحدید سی :لتطویرالبحث و ال ادعم مج - 

 نألبعض ارجیین، ویرى امن موردین خ الحصول علیها أو اإللكترونیة اإلدارةفي  لمستخدمةا

لتحكم ا ناوضم، اوتوسیعه ادة منهاستفالایمكن من تعمیق  نهأل ،فضلألامج هو البر اك تلك متالا

 ؛انتهاوصی اوجودته ارتهادإفي 

 لتمویل؛ او  خرىألات المتطلبامسؤولیة توفیر  اإلدارةتقع على  - 

م هذه استخداب الحصول علیهات وربط المعلومام نظم استخداملین عند افز للعاحو  دایجإ لعمل علىا - 

 لنظم؛ا

 .لتحولائج عملیة ابعة نتامت - 

  : جهودا في الجوانب التالیة المتطلبات التنظیمیة تشمل  أنویرى الباحث 

 ؛اإللكترونیة لإلدارة ستراتیجیةوضع إ - 

 القیام بعملیة التغییر التنظیمي؛ - 

 ببناء فرق العمل؛القیام  - 

 .التوجه نحو تمكین العاملین - 

  .وتتم مناقشة هذه الجوانب في المطالب التالیة

  اإللكترونیة اإلدارة إستراتیجیة: األول لمطلبا

ر عمیقة ومستمرة، یتطلب وجود قدرة على یعملیة تغی اإللكترونیة اإلدارة إلىلتحول اتعتبر عملیة 

 اإلستراتیجیةلي تعد التا، وباإلستراتیجیة اإلدارةت اوفق عملی الإتم ی ال المؤسسة، وهذاف مستقبل استشر ا

 ؛افظة علیهالمحافسیة و التنالمیزة ال في تحدید ادور فع ا، ولهاإللكترونیة األعمالذج اضروریة في ظل نم

                                                           
1
 .89- 88ص بق، امرجع س، معاصرة إداریة، قضایا  آخرونو  ؛نيالمعاحمد ا - 
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 نإف ،لمؤسسةاط املة في نشات عمیقة وشاتغیر  ثاحدإ اإللكترونیة اإلدارة إلىلتحول اوحیث تتطلب عملیة 

لبعید المدى اعلى  ار اثآلتحول العملیة  نأ، ذلك اً ماه اً لتحول یعد متطلبا الهذ إستراتیجیةد منهجیة اعتما

لتحول الم تحدد كیفیة المعاضحة او  إستراتیجیةء المؤسسة بنا إدارةر، ویجب على اعتبالابعین  اخذهأیجب 

           .ضحةال وضع رؤیة و ئجه من خالاوتتوقع نت

  :اإللكترونیة اإلدارة إستراتیجیةف تعری - الً أو 

لمؤسسة بعیدة اف اهدأرد لتحقیق المو ات تخصیص املة توجه عملیاهي خطة ش اإلستراتیجیة

لكبیرة، التحتیة ا الیة وبنیتهالحا األعماللفرص و ایة اعلى حم اة في قدرتهیتیجاستر إلاهمیة أوتكمن . لمدىا

  1.طویللالمدى افسیة على التنالمیزة افظة على المحاو 

ت إستراتیجیاغة وتنفیذ املة ومستمرة موجهة نحو صیاریة شادإت اعملی":هي اإلستراتیجیة اإلدارةو 

   2.تالتحدیالفرص و امع  املهافي تع عمالمنهجي لأل أسلوبوهي الة، فع

لمنهجي العمل ار امس:" انهأب "آخرونحرحوش و " اعرفهفقد  اإللكترونیة اإلدارةا إستراتیجیة أمّ 

  3.عمالجدیدة لأل إستراتیجیةمن وجود رؤیة  اقً طالناللمؤسسة،  إلكترونیةخلق بیئة  لىإدف الها

لبیئة التي تظهر في النمو ار فرص استثمال ته من خالاهاتجافي  ثیرألتاو لمستقبل اعنى بخلق وهي تُ 

   .لتكنولوجیة للمؤسسةات ار الخیا فضلأتمنح و  4؛لرقميالم العاترنت و نالات المرتبطة بتقنیاو 

 إلى كثرأجة المؤسسة في حایجعل  اإللكترونیة اإلدارة إلىلتحول ا نأ "آخرونحرحوش و "ویرى 

فسیة التنالمیزة ائص الذي تغطیه، وفي خصا لزمنيا مدألاو ت اضافتر الالنظر في ا دةاعإمع  ،ةیتیجاستر إلا

  5.لسوقات السریعة لمتغیر ابة استجالالقدرة على المرونة و الح الص

  : اإللكترونیة اإلدارة إستراتیجیةت امستوی - اً یناث

لمؤسسة؛ مستوى ا تیجیةاتر إسمستوى : هي اإللكترونیة اإلدارة ستراتیجیةت إلاثة مستویتوجد ثال      

  .لوظیفیةا اإلستراتیجیةومستوى  األعمال إستراتیجیة

  

                                                           
 .57ص  بق، امرجع س، آخرونو  ؛لفرجيادل حرحوش اع - 1

 .261، ص 2008نیة، الثالطبعة ا، ردنألائل، ار و ا، داألعمالو  اإلدارة، البيلغاهر محسن منصور امري؛ طالعالح مهدي محسن اص - 2

 .52ص بق، امرجع س،  آخرونو  ؛لفرجيادل حرحوش اع - 3

 .132ص  بق، امرجع س ،قلعالاس اسین ؛ بشیر عبالب یاسعد غ - 4

 .58ص بق، امرجع س، آخرونو  ؛لفرجيا دل حرحوشاع - 5
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  :لمؤسسةا إستراتیجیةمستوى  -1

لجوهریة لتحقیق هذه ات اساسیلات و ایالغاو  لرئیسیةا فاهدألانمط  ":انهأبلمؤسسة ا إستراتیجیةتعرف 

لتي سوف ا أولمؤسسة ا ارسهالتي تما األعمالعد على تحدید التي تسالطریقة اب اغتهات، وتتم صیایالغا

  1" ارسهاتم

لة اغة رسالمتصلة بصیا نشطةألات تخطیط كل المستوى عملیا افي هذ اإلستراتیجیةوتتضمن        

في ضوء  اإلستراتیجیةلخطة اغة ازمة وصیلالارد المو اوحشد  اله إلستراتیجیةا فاهدألاوتحدید  ،لمؤسسةا

  2.رجیةالخالبیئة اخلیة و الدالبیئة اتحلیل 

   3:مل هيالعو امجموعة من  اإللكترونیة األعماللمؤسسة في ظل ا إستراتیجیةغة اوتتطلب صی

 اإلدارة إستراتیجیة نموذجأء اي بنهم فایس ابم مدألالطویلة المشتركة اللرؤیة  العلیا اإلدارةك متالا - 

 ترنت؛نالاعبر  اإللكترونیة

لمحیطة في ا تاثیر أللتلدقیق الفهم او  وذجملناء اصة ببنالخات التطور ازن بین التو اوجود خطة تترجم  - 

 لبیئة؛ا

لتقنیة ات التطور ام استخدالتي سوف تظهر نتیجة ات العقبات و لمشكالاضح لطبیعة الو الفهم ا - 

 .تالعقبات و لمشكالات للتغلب على تلك اؤسسة، ووجود تحضیر لمالحدیثة في ا

  : األعمال إستراتیجیةمستوى  -2

صة الخا اإلستراتیجیةلخطة اغة وتنفیذ المستوى صیا افي هذ اإللكترونیة اإلدارة إستراتیجیةتتضمن 

زمة لذلك، لالا اإلمكانیات، وتحدید المطلوب تحقیقها فاهدألال تحدید ، من خالأعمالوحدة  أوبكل قسم 

ت ال تطبیقمن خال اتهادامتداوفي  ،لمؤسسةاخل العمل داتدفق  إدارةبخطط  اإلستراتیجیةوترتبط هذه 

  4.لمختلفةا اإللكترونیة اإلدارة

 :لوظیفیة ا اإلستراتیجیةمستوى  -3

سل سال إدارةلوظیفیة مثل ا األعمال نشطةألتطبیقیة لتنفیذ ا طانمألابلوظیفیة ا اإلستراتیجیةتهتم 

 نشطةأ إلى فةاضإ ؛اإللكترونیةلتجزئة ارة اوظیفیة مثل تج نشطةأ، وتنفیذ ئنالزباقة مع لعالا إدارةتورید، لا

  5.تناكستر الات و ناتر نالات اعلى شبك التي یتم تنفیذهاخلیة الدات العملیا

                                                           
1

 .59، ص بقامرجع س، آخرونو  ؛لفرجيا دل حرحوشاع -

2
 .133بق، ص ا، مرجع سقلعالاس اسین ؛ بشیر عبالب یاسعد غ  -

3
 .59بق، ص ا، مرجع سآخرونو لفرجي ادل حرحوش اع -

 .134ص بق، امرجع س، قلعالاس اسین ؛ بشیر عبالب یاسعد غ -4

 .133ص ، السابق لمرجعانفس  - 5
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  اإللكترونیة اإلدارة إستراتیجیةت امستوی): 2- 2(رقم لشكل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، المنظمة العربیة مرتكزات فكریة ومتطلبات تأسیس عملیة: اإلدارة اإللكترونیة، آخرونو لفرجي اش دل حرحو اع: لمصدرا

  .61، ص 2010للتنمیة اإلداریة، مصر، 

  

لفرعیة، فهي ات استراتیجیإلالذي تنبثق منه جمیع ام العا راطإلالمؤسسة ا إستراتیجیةتشكل 

  .لمؤسسةا إدارةفي  ترونياإللكل اتقنالاتحقیق  املة هدفهات متكاإستراتیجی

ل،  تتمثل في اتصالات و المعلوما اصة بتكنولوجیاخ إستراتیجیةب تاتجیاستر الافق هذه اتر  نأیجب و 

د العتا نةاوصی امج تحدیثها، وبر احل تطبیقهات ومر المعلوما اتكنولوجی دارةإلو ر استثمملة الاخطة ش

  1.تانالبیاعد ارد قو ات ومو الشبكاو 

  : اإللكترونیة اإلدارة تیجیةإستراحل امر : الثاث

 نشطةألامجموعة من  احل یتضمن كل منهالمر ابعدد من  اإللكترونیة اإلدارة إستراتیجیةتمر 

  2:هي )3-2(لشكل ا ایوضحهحل احل في خمس مر المر احثین هذه الباملة، ویجمل عدد من المتكا

                                                           
 .133ص بق، امرجع س، قلعالاس اسین ؛ بشیر عبالب یاسعد غ - 1

 .135صبق، امرجع سق، لعالاس اسین؛ بشیر عبالب یاوسعد غ ؛69صبق، امرجع س، آخرونلفرجي و ادل حرحوش اع: راجع في ذلك - 2

 لمؤسسةا إستراتیجیة

 األعمال إستراتیجیة

 الوظیفیة اإلستراتیجیة

 لكترونياإلالتبادل  إستراتیجیة

 للبیانات

  

 الشبكات إستراتیجیة
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 لبیئي؛التحلیل امرحلة  - 

 ؛فاهدألاو لرؤیة اغة امرحلة صی - 

 ؛النظم وتطویرهامرحلة تصمیم  - 

 لتطبیق؛امرحلة  - 

  .لتقییمامرحلة  - 

  اإللكترونیة اإلدارة إستراتیجیةحل امر ): 3- 2(رقم لشكل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  .69، ص بقا، مرجع سآخرونلفرجي و احرحوش  دلاع: لمصدرا

 : لبیئيالتحلیل امرحلة  -1

لبیئة اخلیة و الدائة لبیات عن المعلومالكثیر من المرحلة بجمع المؤسسة في هذه ا إدارةتقوم 

لمحیط اجل تكوین معرفة وفهم ا، من اإللكترونیة اإلدارةم فیه الذي سوف تقال المجالتي تمثل ارجیة الخا

رجیة الخاخلیة و الدامل العو التعرف على ا إلىلبیئي التحلیل التحول، ویهدف الذي تنشط فیه قبل عملیة ا

 لتطبیقامرحلة 

 لبیئيالتحلیل امرحلة 

 فاهدالالرؤیة و اغة امرحلة صی

 النظم وتطویرهامرحلة تصمیم 

 

 لتقییمامرحلة 

 على مستوى األعمال على المستوى التقني

ذی
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؛ ئمةلمالا اإلستراتیجیةء اجل بنات، من التهدیدالفرص و ا لضعف، ومعرفةاط القوة ونقاط المؤثرة وتحدید نقا

  1.لالمجا افي هذ ادهاعتمالتي یمكن التحلیل اذج انم همأمن  ( SWOT)" سووت"یعتبر تحلیل و 

2:تيآلاكت هي البیئامن  عانو أثة ل بین ثالالمجا افي هذ تادبیألاوتمیز  
  

قة العمل، وهي تمثل طاز اجنا رهاطإفي  لذي یتماخلي الدالمحیط اتتمثل في : خلیةالدالبیئة ا - 

لمستقبلیة، وهي تمثل الیة و الحالتكنولوجیة، البشریة و الیة و المادیة و الما اردهاومو  اتهانیامكإ و لمؤسسة ا

لتي البیئة، و اشر في هذه المبا ثیرألتالضعف، ویمكن للمؤسسة اط القوة ونقاط ال تحدید نقامج

لتنظیم ا، )لبشریةالتقنیة و الیة، الما(رد المو ا، العلیا اإلدارةم م ودعالتز ا: اهمهأت اتشمل عدة متغیر 

 .تالمعلومالمعرفیة و او  اإلداري

 كثرألات المتغیر ا، تتضمن اهأعمالبیئة  أولمؤسسة اوهي بیئة مهمة  :صةالخارجیة الخالبیئة ا - 

ل هذه اجلمؤسسة، ویتم في مات اشرة بعملیامب ثرأوتتلمؤسسة، وهي بیئة تؤثر اط ابنش اقالتصا

ت هذه امتغیر  همأتتمثل . اجهتهالتي یتطلب مو ات التهدیداحة للمؤسسة، و المتالفرص البیئة تحدید ا

 ).موردون وموزعون( قة لعالات اذ فاطر ألاو فسون المناتهم، اء ورغبلعمالا: لبیئة فيا

ت اعالقطات في مختلف المؤسسالبیئة لیشمل جمیع اهذه  ثیرأتیتسع  :مةالعارجیة الخالبیئة ا - 

لتكنولوجیة اعیة و اجتمالاسیة و السیادیة و اقتصالات المتغیر اط، وهي تتضمن مجموعة النشات الاومج

 .اإلستراتیجیةر عند وضع اعتبالابعین  اخذهألتي یجب المؤسسة، و المحیطة باونیة نالقاو 

خلیة، الدارجیة و الخا ات بیئتیهاجحة دون تحلیل وتقییم متغیر ان إستراتیجیةیمكن للمؤسسة وضع  ال

ب نالجو ال تحلیل ، وذلك من خالالضعف للتغلب علیهاب نا، وكشف جو التي تتمتع بهالقوة اطن اومعرفة مو 

عة الصنات فسین ومع معدالالمنات مع ارنالمقا ءاجر إ و ، ءادألاس ارد وقیالمو الوظیفیة، وحصر التنظیمیة و ا

لتي یجب ات التهدیدا، و ادة منهاستفالالتي یمكن الفرص ا؛ تحدید خرىأبقة، ومن جهة السات الفتر افي 

لبیئة افسین وظروف المنالسوق و افیة عن الكات المعلومات و انالبیام بجمع القیالسلبیة، با ارهاثأ فاضعإ

  3.مةالعارجیة الخا

  

  

                                                           
 .272-271ص، محسن منصور الغالبي، مرجع سابقهر اط مري؛العالح مهدي محسن اص: نظر في ذلكا - 1

 .71-70ص بق، امرجع س، آخرونو  ؛لفرجيادل حرحوش اع - 2

 .570ص  بق،امرجع س لهوش،ابكر محمود  بوأ - 3
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  :فاهدألاو لرؤیة اغة امرحلة صی -2

 فاهدألاو لرؤیة اغة ا، حیث تعتمد صیفاهدألالرؤیة وتحدید اء البیئي بنالتحلیل ایتم بعد عملیة       

 دارةلإل اإلستراتیجیةلرؤیة اتنسجم  نأویجب . لبیئيالتحلیل المبنیة على ات التوقعاسة التنبؤ ودر اعلى 

ت ایالغاو  فاهدألامن  اإللكترونیة اإلدارة إستراتیجیة فاهدأتشتق  المؤسسة، كمامع رؤیة  اإللكترونیة

ط النشا، بحیث تعتمد على نوع وطبیعة ومفصالً  اضحً او  اتحدیدً  فاهدألاد تحدّ  نأیجب و ملة للمؤسسة، الشا

  .  سابلة للقیاقعیة وقاو  فاهدألاتكون  نأیجب  ا، كم)اإللكترونیة نشطةألا(لجدید ا

تكون  نأترغب  المؤسسة ومات اطموحلمؤسسة المجردة عن مستقبل امة العالفكرة الرؤیة اتمثل 

لرؤیة اتعد و  1؛لمؤسسةافة التي تعتبر جزء من ثقاقة و لخالاو لمبدعة ادة القیا رافكأو  ءار أعلیه، وهي تعكس 

تهم اجاحتیال تلبیة لح من خالالمصاب اصحأ المرشد لتحقیق رضالدلیل ا اإللكترونیة دارةلإل اإلستراتیجیة

 راو ومحلعمل ات الامج همألتي تطوي المظلة اهي  اإلستراتیجیةلرؤیة او ، لمؤسسةاقتهم بعال ٕادارةو 

2.لمنشودةا فاهدألالتحقیق  المطلوب تنفیذهالجوهریة ا نشطةلأل راتیجيستإلالتخطیط ا
  

  3:تيآلافي  اإللكترونیة دارةلإل اإلستراتیجیةلرؤیة اف استشر ادئ امب (Forman) ناوقد حدد فورم

 ء؛لعمالاتكون مركزة على  نأ - 

 ئج؛النتاتكون موجهة ب نأ - 

 .لابشكل فع عابدلإل ومشجعةلسوق اتكون معتمدة على  نأ - 

 ،لمتطورةات المعلوما ام تكنولوجیاستخدالمؤسسة بات ال تبسیط عملیدئ من خالالمباوتتحقق هذه 

لحقیقیة القیمة ا نألبشري؛ حیث ال الما سأور لمعرفة ادیة و المات الموجوداعل بین التفامل و التكاجل أمن 

لتي تسمح للمؤسسة بتوسیع ا اإللكترونیةت الخدماتندرج تحت تولیفة من  اإللكترونیة اإلدارة التي تضیفها

 اتهادامتدالمؤسسة بال شبكة تربط لمستفیدین، من خالائمة مع الدالفوریة و اقة لعالانوع من  دایجإ و  الهامج

رجیة من الخا فاطر ألاو من جهة،  ةاإلداریت المستویابین  اإللكترونيعل التفارجیة، وتؤمن الخاخلیة و الدا

  .خرىأجهة 

  

  

                                                           
 .51ص  مرجع سابق،وآخرون،  ؛الفرجي عادل حرحوش - 1

 .97ص  مرجع سابق،، حمدأسمیر  محمد - 2

 .51ص  نفس المرجع، وآخرون، ؛الفرجي عادل حرحوش - 3
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 :ایرهلنظم وتطو امرحلة تصمیم  -3

 اإللكترونیة األعمالزمة لتنفیذ لالامج البر او  نظمةألالمرحلة عملیة تصمیم افي هذه  اإلدارةتتولى 

لتصمیم بین ابقة، وتربط عملیة السالمرحلة افي  اتم تحدیده تيال فاهدألا، وذلك في ضوء اوتطویره

ت المعلومات و انالبیادل اتب طانمأد ، وتحدیاتهالمؤسسة وعملیا نشطةأو  اإللكترونیة دارةلتقنیة لإلا دابعألا

لدقیق لطبیعة ومستوى التحدید ایتم  ا، كمامل معهالتي تتعارجیة الخات الجهاوبین  المؤسسة، وبینهاخل اد

  .زمة لتحقیق ذلكلالالتكنولوجیة ا تادو ألا

  1:اهمهأت ار اعتبالامجموعة من  النظم وتطویرهاعي عملیة تصمیم اوتر 

 فاهدألازمة لتحقیق لالا اإللكترونیة نظمةألات من المتطلبالمؤسسة وتقدیر خلي لالدام النظاتحلیل  - 

 لمحددة؛ا

 ت؛العملیات على التحسینا ءاجر إقع امعرفة وتحدید مو  - 

لمؤسسة، اخل ات دالمستویاملین في جمیع العامع رغبة  اإللكترونیة اإلدارة إلىلتحول ار افق قر اتو  - 

 لمؤسسة؛ا امعهمل التي تتعا فاطر ألاد استعدات و اوتوجه

 لتطویر؛المستخدمین في عملیة املین و العا كاشر إ - 

 .ءلمؤسسة وللعمالا عمالفة ألالة لتحقیق قیمة مضات بصورة فعالتقنیام استخدالتركیز على ا - 

، من اإللكترونیة اإلدارة إستراتیجیةلمستخدمة في تطبیق ات التكلفة للتقنیالمنفعة و اتحلیل  ءاجر إ - 

 ؛اسب منهالمنار اختیاو  اجل تقییمها

 ؛ءادألاس اییر لقیاوضع مع - 

 . لتطویر في كل موقع ولكل عملیةات التحول تفصیل خطو اتتضمن خطة  نأیجب  - 

 :اإلستراتیجیةمرحلة تطبیق  -4

عنى تُ و حقة، لالابقة و السا خرىألاحل المر اب اطً ارتبا اكثرهأو  اً حل تعقیدالمر ا كثرألمرحلة اتعتبر هذه 

ت ایالغا ( ةیتیجاستر إلات التصور ارد لتحویل المو المدیرین و املین و العاحشد  يأ لتنفیذ،المرحلة بعملیة اهذه 

  2.فعلیة نشطةأو  أعمال إلى)  فاهدألاو 

                                                           
 .80-79ص  بق،امرجع س، آخرونو  ؛لفرجيادل حرحوش اع؛ و 140- 139ص  لمرجع،انفس  ق،لعالاس ا؛ بشیر عباسینلب یاسعد غ - 1

 .571ص  بق،امرجع سلهوش، اكر محمود ب بوأ - 2
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ضح ام و ایجب توفر نظ المطلوبة، كما نشطةألا ءادألملین العالتطبیق تحفیز اوتتطلب عملیة 

لفرعیة للخطة الخطط الك وفق قسم، وذ أومل ات كل وحدة عام ومسؤولیامه نالشخصیة، وبیات اقللعال

  :، ویشمل ذلك مستویین همالكلیةا اإلستراتیجیة

  1:لتقنيالمستوى اعلى   - أ

ة اعالمؤسسة، مع مر اقع في المو افي مختلف  امهاستخدالمعنیین باملین التقنیة للعات المتطلباتوفیر  - 

 أویث سهولة من ح ادرجة تعقیده ات، وكذاجاحتیلال اءمتهومال افقهامن حیث درجة تو  ائصهاخص

 ؛امهاستخداصعوبة 

 لمؤسسة؛اخل المعرفة دات، وتكوین نظم انالبیاعد اقو  داعدإ و ت الشبكاء ابن - 

 ؛اإللكترونیة اإلدارةت اوتطویر تطبیق إدارةتتولى  ریةادإوحدة  ءانشإ - 

 .زمةلالا اإللكترونیةیة احمالو  منألاوضع نظم  - 

  2:األعمالعلى مستوى   -  ب

  ؛اإلستراتیجیةت تطبیق الیة لتلبیة متطلبالمایة و دالمالبشریة و ارد المو اتخصیص  - 

 لتنظیمي؛اخ المناتهیئة  - 

 لمؤسسة؛اخل التغییر دالهندسة و ا دةاعإت ام بعملیالقیا - 

 لتغییر؛ا ءاجر إلتي تسهم في عملیة ا ةاإلداریت ادالقیاتنمیة  - 

 مركزي؛سب بخلق هیكل شبكي الالمنالتنظیمي الهیكل اء ابن - 

 .تالتغیر افقة مع اتهم متو ار اومه تهمانامكإملین لجعل العاوتوعیة  لتدریبیةامج البر اتفعیل  - 

 :لتقییمامرحلة  -5

لمرحلة تقییم عملیة تطبیق ا، فیتم في هذه ءادأجعة عملیة ضروریة بعد كل المر التقییم و اتعد عملیة 

لموضوعة، ا فاهدألالتنفیذ مع ائج ابق نتامن مدى تط كدألتال ، ویتحقق ذلك من خالاإللكترونیة اإلدارة

ب ناجو  همأسه، ویمكن تحدید اقی تادو أو  ءادألاییر اوضع مسبق لمع إلىج التقییم تحتاعملیة  نإلذلك ف

  3:تيآلالتقییم في ا

  لمسطرة؛ا تیجیةار ستإلا فاهدألابرنة المحققة مقائج النتا - 

                                                           
 .81ص  بق،امرجع س، آخرونلفرجي و ادل حرحوش اع - 1

 .81ص ، نفس المرجع، ؛ وآخرونعادل حرحوش الفرجيو ؛ 572ص ، مرجع سابقبكر محمود الهوش، أبو  - 2

 .82ص ، السابقلمرجع انفس ، آخرونو ؛ لفرجيادل حرحوش اع - 3
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  ؛اهندسته عیدتألتي ات العملیا - 

  لمؤسسة؛ا عمالى خلق قیمة جدیدة ألعل امن مدى قدرته كدألتاو لمستخدمة، ا تادو ألاو  نظمةألا - 

  لمقدم؛التدریب ابعد  األعمالز املین على نجالعات اقدر  - 

  ت؛الشبكات و انالبیاصة بالخا منألاو یة الحما أنظمةءة امدى من كف - 

  .األعمالفي تخفیض تكلفة  اعلیتهاوف اإللكترونیة اإلدارة أنظمةهمة امدى مس - 

 جراءاتإلاذ اتخایتطلب  الموضوعة ممالخطط اعن ت افاحر نالتقییم عن وجود اقد تكشف عملیة 

 أوخلیة امل داعو  ثیرأتتجة عن ات نافاحر نالاتكون هذه  نأة اعامن مر  بدّ ال اسبة، كمالمنالتصحیحیة ا

  .ةیتیجاستر إلا فاهدألاتعدیل في  إلى مرألاج الخطط، حیث قد یحتافي تنفیذ  اً ولیس قصور  ،رجیةاخ

، اإللكترونیة اإلدارة إستراتیجیةر تطبیق اطإعملیة مستمرة في  لعملا إجراءاتن عملیة تطویر إ

لتغذیة ال دورة لمؤسسة من خالائج على مستوى النتات عن المعلومالتقییم ترتد التنفیذ و اوبعد عملیة 

لمرتبطة ات احاقتر الات و ستراتیجیاإلاوعلى  ،لیةالحالمؤسسة اف اهدأكید على ألتادة اعإیدعم  العكسیة، وهذا

  1.تغییرلاب

من مدى  كدأللتضروریة  اإللكترونیة اإلدارة إستراتیجیةمستمر لعملیة تطبیق التقییم وتعتبر عملیة ال

زمة للتغلب على هذه لالا جراءاتإلاذ اتخالتطبیق و اجه عملیة التي تو ات المعوقا، ومعرفة فاهدألاتحقیق 

صر المطلوبة وتحقق عناءة الكفاب ازهاجنایتم  اً إلكترونی ازهاجنالتي یتم ا األعمال نأمن  كدألتاو ت المعوقا

 . لمحددةاییر اللمع الجودة وفقً ا

  اإللكترونیة اإلدارة إلىلتنظیمي للتحول التغییر ا إدارة: نيالثالمطلب ا

من  ونذكر، التعقید نسبیً التغییر بالتنظیمي، حیث تتمیز عملیة امع للتغییر ایصعب تقدیم تعریف ج

  :ما یلي ملمفهو ا ابمضمون هذ طةاحإلا لتاو حلتي اریف التعا

لي الحالوضع التحرك من ا المؤسسة حتى یتسنى لها التي تقوم بهالعملیة ا ":لتنظیمي هوالتغییر ا

2."لمؤسسةالیة ادة فعاوضع مستقبلي مرغوب فیه بهدف زی إلى
  

                                                           
لمریخ للنشر، ار ال، دالمتعاحمد عبد اعي؛ محمد سید اعي محمد رفارف: ، ترجمةمدخل متكامل: اإلستراتیجیةاإلدارة ریث جونز، ارلز هل ؛ جاش - 1

 .36 ، ص2001لسعودیة، ا

ى، األوللطبعة ات، مصر، التوریدالمتحدة للتسویق و العربیة الشركة ا، تستراتیجیاإلادر و المصا: لتنظیميالتغییر ا إدارة، راحمد مختأحسن محمد  - 2

 .49، ص 2010
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ن عنصر م يأفي  اإلدارةسة اوسی فاهدأت في تعدیال ثاحدإ ":هنأبلتنظیمي التغییر ایعرف 

 عاضأو ث استحدا أولتنظیم ا عاضأو ءمة مال: اهم سییناسأ مرینأحد أ اً لتنظیمي مستهدفالعمل اصر اعن

   1."ط جدیدةانش جهأو و  ریةادإ أسالیبتنظیمیة و 

لتي اصر العنافي جمیع  أوت في بعض اتغیر  ثاحدإ إلى اساسأط یهدف انش" لتنظیمي هوالتغییر ا

 أو اخلهالتي تحدث بداو  المؤثرة فیها ثاحدألاو ت التغییر اعض جهة باجل مو المنظمة من ا اتتكون منه

و  ات، وتطویر نفسهلمشكالاعلى حل  اجل تحسین قدرتها، وذلك من التي تعیش غیهالبیئة افي  ارجهاخ

2"رجیة الخاخلیة و الدالبیئة التكیف مع ا
.  

 ابم) رجيالخاخلي و الدا(لبیئيالتكیف اع یسعى لتحقیق ادف وو اتغیر موجه ومقصود وه " هوو 

3."تلمشكالاقدرة على حل  كثرألة تنظیمیة اح إلىل اتقنالایضمن 
  

ة اعملیة ضروریة في حی: نهأب التغییر التنظیمي (Olivier Meier et al) "ؤهلیفیر وزمالأو "یعرف كما 

سة لمؤسا دافر أذلك على  ثیرأتة اعاجدیدة، ومر  ریةادإ أسالیبت تنظیمیة و اوضعی دایحألمؤسسة تتضمن ا

  4"مرؤوسین أوء ارؤس او ناء كاسو 

تمثل  فهي من جهةرجیة، اخلیة وقوى خاهي قوى د اإللكترونیة اإلدارةلتغییر نحو اقوى  تكون إذن       

قوى  خرىأل، ومن جهة اتصالات و المعلوما اتكنولوجی ایادة من مز استفالاو  ءادألاخلیة للرفع من اجة داح

، مما قد یتطلب تغییرا فسینالمنات اكبة توجهاومو  األعمالف مع بیئة لتكیا إلىجة الحارجیة تتمثل في اخ

  . لمؤسسةاء اجز أبعض في  أوالمؤسسة ككل في  اسیاسأ تعدیال جوهریا و

   :لتنظیميالتغییر ا دابعأ - ًال أو 

لبعد اعلى  التركیز فیهایتم تمس مختلف موارد المؤسسة، و لتغییر عملیة مخططة اتكون عملیة 

كل الهیائف وتطویر الوظام و المهاملین وتغییر العا األفرادت اهاتجالعمل على تغییر او  لتكنولوجي،ا

 اً ساسألتنظیمي التغییر ایشمل ، حیث لتنظیمیةاو  ةاإلداریلسلوكیة و ات الالمجالتغییر ایشمل  يألتنظیمیة ا

                                                           
لعربیة المملكة اتجربة : ةمالعا اإلدارةلعشرین في تطویر ادي و الحالقرن اثورة  اإللكترونیةلحكومة الشریف، اهللا حسین ال بن عبد طال - 1

 .66، ص 2011لحدیث، مصر، امعي الجالمكتب السعودیة، ا

ه ، الة دكتور ا، رسنیةالسودالخدمیة اعیة و الصنات المنشالتغییر لبعض ا إدارةذج ات ونمإستراتیجیالیة افعلرحیم، تقویم احمد عبد اسلمى سید  -2

 .35، ص 2008ن، السودالخرطوم، امعة اغیر منشورة ، ج

 .69، ص 2012، ردنألاللنشر،  یةالر ار اد ،لتغییرا إدارةت حدیثة في اهاتجالم عرفة، اسید س - 3

4 Olivier Meier et al, Gestion du Changement, Dunod, Paris, 2007, P 2. 
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هذه ویوضح الباحث ، راداألفو  التكنولوجیا ؛تالعملیائف و الوظا ؛)لتصمیما(لمؤسسة اهیكل : هي دابعأ ربعةأ

  ). 5- 2(لشكل افي  دابعألا

  لتنظیميالتغییر ا دابعأ): 4- 2( رقم لشكلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ص بقامرجع سلبي، الغاهر محسن منصور امري؛ طالعالح مهدي محسن اص: على  اداعتماحث البا داعدإ:  لمصدرا

حن ایة بوحدة مطناسة میدادر : لتنظیمياتغییر لا مةاو بمققته وعال فياشر إلالسلوك ا لدین،اف زین اضی ؛ و426

  .182، ص 2005/2006 الجزائر، ،معة منتوري قسنطینةاج غیر منشورة، ه،ادكتور  طروحةأ، لحروشا

 :لمؤسسةالتغییر في هیكل ا -1

لتنظیم التغییر في الذي یعني ضرورة امة للتنظیم، و العادئ المبا همأحد ألتنظیم امرونة  أمبدیعتبر 

 خرىألتنظیم مرة اتشكیل  دةاعإ إلىللجوء ارجیة تتطلب ذلك، بحیث یمكن اخ أوخلیة اوف دعند حدوث ظر 

1.لظروفامل في ضوء هذه اوبشكل ك
  

ت، المسؤولیات و احیلصالائف، وتغییر الوظاتصمیم  دةاعإلمؤسسة في التغییر في هیكل ایتمثل 

لهیكل التغییر على تصمیم ا اهذ فینصب. لتغییراعملیة  فاهدأسب مع اء هیكل تنظیمي یتنابن دةاعإ و 

                                                           
 .71، ص مرجع سابقسید سالم عرفة،  - 1

 تصمیم الوظیفة.  

  التقسیم إلى

  .وحدات تنظیمیة

 عالقات. 

 توزیع السلطة.  

  أسالیب التنسیق

 .واالتصال

 التصمیم بأكملھ. 

 العملیات اإلنتاجیة 

  تتابع إجراءات

 .العمل

 طبیعة المھام. 

 األنشطة. 

 محتوى الوظیفة. 

 نظام الرقابة. 

 السلوكیات. 

 المھارات. 

 األداء واإلبداع. 

 اإلدراك. 

 التوقعات. 

  االتجاھات والقیم

 .والثقافة

  تكنولوجیا

 .المعلومات

 التجھیزات. 

 وسائل االتصال. 

 أبعاد التغییر التنظیمي

 )لتصمیما(لھیكل  ا
 

 الوظائف والعملیات
 

 اداألفر
 

 التكنولوجیا
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 أولوظیفیة، ات اللوحد سیةاسألات التقسیما أوئف الوظاته كتصمیم اعلى مكون أولكلیة التنظیمي بصورته ا

ت المستویاو  األفرادلتنسیق بین ال و اتصالا أسالیبت و السلطالمرؤوسین وتوزیع اء بالرؤوسات اقیشمل عال

لتنظیمیة للسیطرة على ات الترتیبابعض  ثاحدإ إلىلتكنولوجي ار لتطو ائل اوس لادخإیدفع و  1.لتنظیمیةا

2لتنظیميا ءادألات لتطویر القدر او  اإلمكانیات
لحدیثة سوف تفرض ا التكنولوجیا نأحثین الباویرى بعض ، 

3:تیةآلات اهاتجالاتتغیر في  نألتنظیمیة اكل الهیاعلى 
  

ت بین اقكمة للعالالحات هي المعلوما يأ، تالمعلوماعلى  اً ساسألجدید التنظیمي الهیكل ایعتمد  - 

 لتنظیم؛ات اوحد

 ت؛لمشكالاهمة في حل المسالتشجیع و التنسیق و احي ابنو  فیةاشر إلائف الوظاتهتم  - 

 لمرؤوسین؛اكبر من أمل مع عدد التعاد قدرته على احد حیث تزدالو ابة للرئیس الرقاق اتوسع نط - 

 لتنوع؛التخصص و اد على اعتمالا - 

 تیة؛الذابة الرقاهیم الجدید مفالتنظیم ایتبنى  - 

 .علىألات ار المهالجدید ذي الفرد اعلى  ساسألالذي یقوم في العمل وشكله التوجه لتوحید نمط ا - 

  4:للمؤسسة بالتركیز على التنظیم الداخلياجل ذلك البد من تغییر ومن 

خالل إعادة ضرورة إجراء تعدیالت جذریة على صعید تنفیذ األعمال، وأسلوب العمل المتبع من  - 

 هندسة األعمال داخل المؤسسة وٕاعادة تشكیل وتوزیع المسؤولیات والصالحیات لألفراد؛

 ؛ اإللكترونیةتحسین اإلجراءات وقواعد العمل بهدف خلق البیئة المالئمة للتحول لإلدارة  - 

 تكوین هیاكل المركزیة شبكیة ومرنة؛ - 

  .تیة والمعرفةخلق أنموذج إداري جدید یقوم على أساس النظم المعلوما - 

تلعب التكنولوجیا دورا مهما في اختیار الهیكل التنظیمي للمؤسسة، الن التكنولوجیا تحدد طبیعة 

العمل وٕاجراءاته، ووسائل تنظیمه، وقد بینت العدید من الدراسات وجود ارتباط قوي بین التكنولوجیا والهیكل 

 خدام تكنولوجیا المعلومات ونظمها المحوسبةاست أنبعض نتائج هذه الدراسات إلى  أشارتالتنظیمي، حیث 

                                                           
 .428ص ق، بامرجع سلبي، الغاهر محسن منصور امري؛ طالعالح مهدي محسن اص 1

 .42، ص بقامرجع سلرحیم، احمد عبد اسلمى سید  2

لتغییر من ا إدارةفي  اودوره اإلداریة األجهزةكل اهی إلى التكنولوجیانقل  تالیآ: تالبلدیالمحلیة و ا تار ادإلالتغییر في ا إدارةعلى محمد منصور،  3

ت ار اخی - تالبلدیالمحلیة و ا تار ادإلاو لحكومیة ا األجهزةمل بین التكاملتقى  أعمال، اإلداریةلعربیة للتنمیة المنظمة ات ا، منشور ملةالشالجودة امنظور 

 .109، ص 2011ت، مصر، اوتوجه

 .156ص بق، امرجع س، آخرونو  ؛لفرجيادل حرحوش اع 4
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تسطیح الهیكل التنظیمي واالعتماد على نطاق  أية اإلداریفي المؤسسة یؤدي إلى تخفیض عدد المستویات 

   1.الواسع اإلشراف

  تأثیر تكنولوجیا المعلومات على الهیكل التنظیمي للمؤسسة) :  5- 2( رقم الشكل -

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

 –ة كأداة للتحلیل البیئي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة دراسة حالة اإلداریة نظم المعلومات مرمي مراد، أهمی: المصدر

 .112ص ، 2010بسطیف، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة سطیف، الجزائر،   CHIALI Profiplastشركة 

د اعتماجل ألتنظیمي من الهیكل التغییر في ا ثاحدإ إلىلتي تدفع ا باسبألا نإف رأي الباحثوفي 

  :تتمثل في اإللكترونیة اإلدارة

لتنظیمیة، بحیث تتم بسرعة كبیرة، وتعتمد على ات الوحدا أوكز المر ات بین الاتصالاتغیر نمط   - 

 ل؛اتصلتقلیدیة لالا سالیبألالورقیة و ا تادو ألامن  بدالً  إلكترونیةئل اوس

 ر؛القر اذ اتخات اولیلمسؤ  كثرألعمل،  وتفویض اعلى فرق  كثرأد اعتمالا - 

 إدارةجدیدة مرتبطة ب أعمالم و امه فةاضإ و ، خرىأ ءالغإ و  نشطةألادمج بعض  إلىجة الحا - 

 ؛  اتهات وتقنیالمعلوما

د اعتمات عند المسؤولیام و المهاتوزیع  دةاعإعد على ات مرنة بدرجة كبیرة، تساتنظیم إلىجة الحا - 

 ئف؛الوظام و المهاین لة دمج بافي ح أوجدیدة  إلكترونیةت اطرق وتطبیق

لهرمیة وتسلسل اتعتمد على  ت والالمستویامفلطحة غیر متعددة  أوت شبكیة اتنظیم إلىجة الحا - 

 .لسلطةا

                                                           
 CHIALIشركة  –لة اسة حاة در ئریالجز المتوسطة الصغیرة و ات المؤسسالبیئي في اللتحلیل  ةادأك اإلداریةت المعلومانظم  همیةأد، امرمي مر  - 1

Profiplast  111ص ، 2010ئر، الجز ا، امعة سطیف، غیر منشورة، جاجستیر، مذكرة م بسطیف. 
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ت الامج اإللكترونیة اإلدارةلمؤسسة، حیث تظهر مع تطبیق ارد اتخصیص مو  دةاعإ إلىجة الحا - 

 ؛امینهأوت اتهنائل وصیالوساجدیدة تتعلق بتوفیر  قانفإ

 نالمختلفة وضمات الشبكات و المعلوما إدارةكز وظیفیة جدیدة تهتم بامر  أو ماقسأث استحداجة الحا  - 

 .اریة تشغیلهاستمر ا

 أولمؤسسة اف اهدأي تغییر في أن لتنظیمي عملیة مستمرة، الالهیكل اء اوتعد عملیة تصمیم وبن

لهیكل المستخدمة یؤثر على ا ایلتكنولوجالتغییر في ا أو، البیئیة تعمل فیهالظروف ا أو، اوحجمه اردهامو 

  1.لتنظیمادة اعإیتطلب  التنظیمي مما

ت المؤسسالمؤسسة، حیث دفعت التغییر في ا إلىجة الحا باسبأ همألتكنولوجي التغیر ایعتبر إذن 

 اإللكترونیة اإلدارةلعمل وفق ا؛ فصلالحالتطور ا ات هذاكل جدیدة تنسجم مع متطلبالبحث عن هیا إلى

لي یجب التا، وباتیً ارة ذالمدالعمل افرق  راطإفي  لعملافق مع طبیعة اهیكل شبكي یتو  وجود إلىج ایحت

ت بشكل یسمح السلطار وتوزع القر اكز امر  اكل تنظیمیة تتوزع فیهاهی إلىلتنظیمیة الهرمیة التحول من ا

  . لجدیدةالعمل اسبة لطبیعة المنالمرونة ا دایجإب

 :تالعملیائف و الوظالتغییر في ا -2

ت ائف ومكونالوظالذي یحدث في محتوى التغییر ات في ذلك العملیائف و الوظالتغییر في ا یتمثل

صة في اخ التغییر ضروریا التنفیذ، ویكون هذا إجراءاتبع المختلفة، ونسق تتا األعمال نشطةأو م، المها

 نیةامكإ إلى فةاضإلاب، ءادألالرفع من مستوى اجدیدة بهدف  ام تكنولوجیاستخدا أولتنظیم ا دةاعإلة اح

لتغییر عند حدوث ا ایحدث هذ ا، كماتهناوصی التكنولوجیالمرتبطة بتشغیل ام ائف جدیدة للمهاث وظاستحدا

، ءادألابة على الرقاو طرق  جیةانتإلات العملیاطرح منتوج جدید، فتتغیر  أولمؤسسة ات اتطویر في منتج

  .وتظهر بذلك عملیات الكترونیة جدیدة

من تحویل االرتباطات المادیة والمهام الجزئیة المجمعة في بیئة العمل  لكترونیةاإلتتولد العملیات 

إلى سلسلة قیمة من األنشطة الرقمیة المصممة على أساس تدفق جدید للمعلومات ) التقلیدیة(العادیة 

  2 .المختلفة اإللكترونیةوالعملیات من خالل استخدام التكنولوجیا المعلومات واالتصال، والشبكات 

                                                           
 .163، ص  2006ى، األوللطبعة ا، ردنألاللنشر،  هلیةألا، األعمال إدارةصة في ات خاسادر ، آخروند و اجي جو اشوقي ن -1

 .99ص  بق،امرجع س ،اصرةمع إداریةقضایا ، آخرونني و المعاحمد ا - 2
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 ءاثر إلایتضمن  ا، كمجراءاتإلابعض  ءالغإبلعمل ا إجراءات تبسیطئف الوظالتغییر في اویتضمن 

ملین المعنویة للعالروح الرفع من التغییر الهدف من عملیة ایكون  الوظیفة عندماتوسیع  أولوظیفي ا

  . لوظیفيا لرضااوتحقیق 

 : التكنولوجیالتغیر في ا -3

 جیةانتإلالعملیة افي  أو األعمال ءادألمستخدمة في ا التكنولوجیادیة و المائل الوساهو تغییر في 

 المرتبط بتكنولوجیاصة ذلك التقني خال المجالكبیر في التطور ا، ویشكل انوعه أو اء من حیث كمیتهاسو 

ر في ابتكالاو  عابدإلاو فسة المنائز احد ركا صبحأ نهأللمؤسسة، التغییر في ا إلىفع الدو ا همأحد أت المعلوما

 لادخإ و ، جانتإلا أسالیب، وتعدیل األجهزةو  تالآلاتغییر  التكنولوجیالتغییر في اویتضمن . األعمالل امج

لمؤسسة ات بین فروع الاتصاء شبكة ال بنلمؤسسة، من خالافي  ةاإلداریت ادة للعملیناكتقنیة مس تمتةألا

1.املین فیهالعاط اوربط نش الحهاومص
  

ت جدیدة في تنفیذ اطرق ومعدئل عمل جدیدة و اوس لادخإ اولوجیلتكنالتغییر في اوتتضمن عملیة 

 أو اتهاوخدم اتهاعند تغییر منتج جیةانتإلا التكنولوجیاتغییر  إلىلمؤسسة اتضطر  المؤسسة، كما أعمال

  .لسوقات جدیدة في اطرح منتج أو اتحسینه

لمستخدمة في ال اتصالاو  تالمعلوما یاتكنولوجفي  اً تغییر  اإللكترونیة اإلدارة إلىلتحول اویشمل 

لعمل في اسب مع طبیعة اجدیدة تتن المؤسسة لجلب تكنولوجیاج اص، حیث سوف تحتالمؤسسة بشكل خا

  . اإللكترونيلعمل ا إلىلتحول ا فاهدأتحقیق  المؤسسة، ویمكنها

 :األفرادلتغییر في ا -4

لتغییر في ا أن، حیث اً ونوع اً لمؤسسة كمالعمل في التعدیل في قوة ا األفرادلتغییر في ایقصد ب

في  جلبشریة، وتندر ارد المو ات ار ات ومهافي قدر  ایفرض تغییرً  التكنولوجیالتغییر في ا أوت العملیائف و الوظا

لتغییر في ا إلىمیة الر الجهود او  ملین،العار اختیلجدیدة الائص الخصالتدریب و امج التغییر بر اعملیة 

 األعمالز اجناقدرة على  وأكثر ؛األخرىت ابة للتغیر استجا أكثر لبشریةارد المو التي تجعل القیم ات و التوقعا

  2.لجدیدةالبیئة افي 

                                                           
 .44، ص بقامرجع سلرحیم، احمد عبد اسلمى سید  - 1

 .430، ص بقامرجع سلبي، الغاهر محسن منصور امري؛ طالعامحسن  - 2
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لتغییر في ایقتص على  ، فهو الاومعنویً  اً دیام اتغییر  اإللكترونیة اإلدارةلتغییر نحو تطبیق ایعتبر 

رد اعي للمو اجتمالالنفسي و اب نالجاو  األفرادسلوك  ایضألمستخدمة، بل یشمل ا التكنولوجیالمؤسسة و اهیكل 

لتغییر ویظهر ذلك في اه عملیة اتج البشریة قد یكون سلبیارد المو اسلوك  نأبید . لمؤسسةالبشریة في ا

في  اً ، ویتطلب تغییر لتغییراح عملیة النج سیةاسأ متهاو ومقلتغییر ا إدارةیجعل مهمة  التغییر، مما مةاو مق

   .لتنظیمیةافة الثقا

ه نا الإ؛ خرىألالعمل اب نافي جو  اً بل یكون تغییر  ؛لمؤسسةا فاهدأو  ةیتیجاستر إلتغییر ایشمل  قد ال

في  أو، لمعتمدةا التكنولوجیافي أو لعمل، ائف التنظیمي ووظالهیكل ات جوهریة في اتغییر  ءاجر إیتطلب 

  .اً ونوع البشریة كمارد المو اطبیعة 

فهو تغییر مخطط بقة، السا دابعألایشمل جمیع  اً تنظیمی ایتطلب تغییرً  اإللكترونیة اإلدارةتطبیق  نإ

 ءادأل في اتصالات و المعلوما ائل تكنولوجیاوس لادخإلیست مجرد  اإللكترونیة اإلدارة نأ، بحیث ملاوش

 ال مرألا نفإلي التالمؤسسة، وبانموذج جدید للعمل في  دایجإ، بل یمثل ذلك -كما یرى الباحث- األعمال

لكلیة ا اإلستراتیجیة یحتاج لمراجعة ا، كمخرىأب دون نالجو ات في بعض اتحسین ثاحدإیقتصر على 

  . افهاهدأو للمؤسسة 

  لعملاء فرق ابن: الثالث لمطلبا

لتخصص اعلى  "یلورات"، حیث ركزت مدرسة امبكر  اإلداري دبألافي  لعملالم یظهر مفهوم فریق 

د على اعتمالا إلىطیة اقر لبیرو المدرسة استندت ا؛ وكذلك األفرادلعمل على الفردي وتوزیع العمل ا ٕادارةو 

ع نارب مصائج تجانت رتاشألمحددة، في حین ا جراءاتإلات و المسؤولیالوظیفي وتقسیم التخصص ا

  1.لمجموعةاد ضمن الفرد تزدا جیةانتإ نأ إلى "قهایو ورفالتون ما" ام بهالتي قا" ثورنو اه"

لعمل ابفكرة تشكیل فرق  ادو این نلذائل اأو من  ناك" رنسیس لیكرت" نأ إلى ثابحألاوتشیر بعض         

لیة من اسكة مع توفر درجة عاعة وظیفیة متمالمؤسسة في جماك كل فرد في اشتر ا نأسكة، حیث المتما

ویعتبر ، 2ملینالعاحة لدى اقة متاط قصىأل ستغالاه نامن ش الیهإلتي ینتمي اعة الفرد للجماء لدى لوالا

 نأر اعتباملة بالشالجودة ا ٕادارةلجودة و ات ال حلقعمل من خاللائل من طبق منهجیة فرق اأو یون من نابالیا

  .عيالجمالعمل ال من خال الإ ایتم تحریره ال األفرادمنة لدى اقة كاك طاهن

                                                           
، لوطنياد اقتصالارة املین في وز العامن وجهة نظر  اإلداري عابدإلافي تنمیة  العمل ودورهاء فرق اقع بناو جربوع،  بوأیوسف علي عیسى  -1

 .36، ص 2014، فلسطین، قصىألامعة اجستیر، غیر منشورة، جامذكرة م

 .45ص ، نفس المرجع السابق -2
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 :مفهوم فرق العمل - أوال

لبدیل تمكین ا الهرمیة، ویحقق هذالسیطرة التقلیدي و التنظیم اعن  لعمل بدیالً ایشكل تطبیق فرق       

حیة التقلیدیة من نالنظم اتحققه  از ماو ئج تتجالفریق یحقق نتان تنظیم أت اسالدر اثبتت أوقد ملین، العا

   1.ج ونوعیتهانتإلالربحیة وكمیة ا

) عضو 20—4(رة عن مجموعة عمل صغیرة اعب :"نهأبفریق العمل " لورنس هولب" وقد عرف

ء اعبألنهوض باف، اهدألایة، وتحدید لیوما اهأعماللكثیر من اشؤون  دارةت إلاحیت وصالاتتمتع بمسؤولی

  2 ."لمتنوعةات التدریباركة في المشالعمل، و ا

  3."محددة مشتركة فاهدأتحقیق  جلألیعملون مع بعضهم  األفرادمجموعة من  :"لعمل هوافریق و 

یة مشتركة البعض ویلتزمون بغا ات مكملة لبعضهار امه اؤهاعضأعة یملك اجم :"هنالعمل على اف فرق رّ عُ 

   4."اعیة عن تحقیقهامسؤولین مسؤولیة جم نفسهمأوهم یعتبرون  ءادألا فاهدأبعدد من  أو

تحت  اؤهاعضأخیرة یعمل الان هذه ألتقلیدیة، حیث العمل اعة العمل عن جماویختلف فریق 

 امأ. لمجموعةاء ادأئه دون ادأل لمسؤول، ویتم تحدید مستوى مسؤولیة كل عضو من خالائد القاف اشر إ

لمطلوبة، ام المهالذین یتحملون مسؤولیة تنفیذ اء، اعضألات لعمل لتسهیالائد هو منح القالعمل فدور افریق 

  .لفردیة لكل عضوالمسؤولیة انب اج إلىلمشتركة اعیة الجمالمسؤولیة العمل یتطلب ان فریق أي أ

  :لعملات فریق امقوم - ثانیا

  :لعمل فيافریق ئص اخص إجمال حثالمختلفة یمكن للباریف التعال من خال

 ثة؛یزید عددهم عن ثال دافر أمن  لفآتترة عن وحدة تنظیمیة الفریق عبا - 

 عیة؛الجمالفریق وحدتهم ا ءاعضأهه، ویدرك امه تجالتز ائه للفریق و اتمنایشعر كل فرد ب - 

 ؛العمل معالقدرة على الفریق ا ءاعضألدى  - 

 ملة؛ات متنوعة ومتكار الفریق مها ءاعضألدى  - 

 لفریق؛ا ءاعضألة مشترك فاهدأیوجد  - 

                                                           
 .251، ص 2009نیة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، الطبعة الثا معاصر، إداريالتمكین كمفهوم یحي سلیم ملحم،  -1

معة اجستیر، غیر منشورة، جا، مذكرة مئيالنسامعي الجالتعلیم اع افي قط جیةانتإل اعلى  اثرهأو لعمل افرق حمد عبده، ا هیمابر إلخیر بنت ا مأ -  2

 .14ص ، 2010لسعودیة، العزیز، الملك عبد ا

 .14، ص نفس المرجع السابق -3

جستیر، غیر ا، مذكرة مغزةع املة في قطالعالدولیة ا هلیةألات المؤسسالعمل في اعلیة فرق اقته بفوعال اإلداريلتمكین انة، ان عفاحسن مرو  -4

 .25، ص 2013، فلسطین، زهرألامعة امنشورة، ج
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 تنفیذه؛ نات بشار القر اذ اتخالقدرة على تخطیط عملهم، و اي التمكین الي من الدیهم قدر ع - 

 ملة؛ادلة ومتكات متباقم وعالاوجود مه - 

 ؛فاهدألاعیة عن تحقیق الهم مسؤولیة جم نألفریق ا ءاعضأیعتبر  - 

 .لفریق ضمن بیئة معینةایعمل   - 

ت الاحتمات مختلفة، لوضع ات وخلفیاتخصصأفراد بتشكل من  اذإح ابنج العمل مبتكر ایكون فریق       

حدوث  إلىمثمر یؤدي  ناو بتعلعمل ابمفرده، وذلك نتیجة  ایستطیع تصوره ءاعضألامن  يأجدیدة لم یكن 

  . 1ت غیر مسبوقةار اجل وضع خیالمختلفة من النظر ات امل بین وجهاتك

  :العمل وتطورهاء فرق احل بنامر  -ثالثا

لقول لیست كل مجموعة عمل هي فرق عمل العمل؛ ولكن یمكن العمل عن فریق اعة اجمتختلف 

ء اتمنالالنفسي بامل العایربطهم  لفرق الافي  األفراد نأعة عمل، حیث اولكن كل فریق عمل هو جم

لتنظیمیة، ا فاهدألاز اجناجل افي بعضهم من  ثیرألتاو لبعض اعلون مع بعضهم اعة فقط بل یتفاللجم

  2.فریق عمل إلىلعمل اط تدریبي لتحویل مجموعة العمل هي نشاء فریق اعملیة بن نافلذلك 

بنوع  اتبطون معر لذین یا األفرادیة لمجموعة من العمل حدث مخطط له بعناء فرق اوتعتبر عملیة بن

ق لعمل، فیصبح فریا ءادأ التي یتم بها سالیبألالطرق و المؤسسة، وذلك بهدف تحسین اخل اد فاهدألامن 

 تحقیقلعمل على اوملتزمة ب ءاعضألالمثمر بین اعل التفاز باسة تمتناسكة ومتجالعمل مجموعة متما

  3.لمحددةا فاهدألا

، سكةاسة ومتمنالعمل وحدة متجاعة اوتنظیمیة تخلق من جم ریةادإعملیة  فعملیة بناء فریق العمل

   4.نةاو ومتعملة امتك نشطةأل ددة من خالمح فاهدأو م معینة امه ءادأدرة على الة؛ ملتزمة وقاعلة وفعامتف

   5:لمنهجیة تتمثل فيات الخطو العمل مجموعة من اء فرق اتتضمن عملیة بن

                                                           
 .09، ص 2016ى، األوللطبعة ا، مصر، للنشر يو ادل، مؤسسة هندارة عاس: ، ترجمةرابتكالاجل اعي من الجمالعمل ادموندسون، ا.سي  یميأ -1

2- Samuel C. Certo, S.Trevis Certo, Modern management: concepts and skills, 12th edition, Pearson 

Education Prentice Hall, New Jersey ; USA ; 2012; p 435. 

 .50، ص بقامرجع سجربوع،  بوأیوسف علي عیسى  -3

ه، اتور لة دكا، رس2005-2002لغربیة للفترة المنطقة اء الة كهرباسة حادر : لسعودياء الكهرباع العمل في قطاء فرق ابنلرحبي، احمد أم اعص -4

 .50، ص2005ن، السودالخرطوم، امعة اغیر منشورة، ج

دراسة تطبیقیة في مدینة الصدر : ترشید تكالیف جودة الخدمات الصحیة من خالل تبني أسلوب العمل الفرقي، آخرونو  ؛يو الحدر امد كریم اح -5

عسكر  نایمإو ؛ 240، ص 2015، 36لعدد ا، 13لمجلد ا، 11لسنة ا، اقلعر ا ،الكوفةمعة ا، جمجلة الغري للعلوم االقتصادیة واإلداریة الطبیة،
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لضعف من اط القوة ونقاط احدید نقلمهمة؛ وتاو  فاهدألاتحدید : لتطویریة للفریقات اجالحاتقدیر  - 

 .اوهدره اطر تبدیدهارد ومخالمو ایة احیة كفان

لمقدرة یتم تخطیط ات اجاحتیالام؛ وفي ضوء المها ساسأیتم على : یقلفر اء ابن نشطةأتخطیط  - 

 لفریق؛ات اطانش

 عي؛الجمالعمل التدریب على اویتضمن عملیة : لفریقاء ابن نشطةأتنفیذ  - 

ت الخطو اهو مخطط، حیث تخضع جمیع  ائج وفق مالنتاتقویم  يأ: لفریقاء ات بناطاتقویم نش - 

 .تنفیذهخطط ل ائج بمالنتارنة اللتقییم ومق

حل یتطور اء بعدة مر البنالعمل؛ وتمر عملیة اء فریق اقبل بن المطلوب تحقیقها فاهدألایتم تحدید 

 ءادألار؛ مرحلة استقر الالعصف؛ مرحلة التكوین؛ مرحلة امرحلة : حل هيالمر العمل وهذه افریق  الهخال

   1:یلي احل مالمر التقدیر، وتتضمن هذه اومرحلة 

 ): یللتشكا(لتكوین امرحلة  -1

لمقبول من السلوك ا دایجإ لوناو ویحلمرحلة فهم طبیعة عملهم، الفریق في هذه ا ءاعضأ لاو یح

لتي ات السلوكیاعلى  كیدألتالمرحلة الیة، وتتطلب هذه اع كدألتا، بحیث تكون حلة عدم خرینآلاطرف 

 .حالنجاتحقق 

 ) : عالصر ا(لعصف امرحلة  -2

على  ار اصر إ كثرأ ءاعضألا، ویصبح رادو ألاو  دافر لأل لمستقلةات الشخصیالمرحلة تندمج افي هذه 

 نال ءاعضألالسلبیة بین افسة المناق، و اتفالالجدل وعدم ار و الحو المرحلة بابدقة، تتمیز هذه  رهمادو أمعرفة 

ت لتحدید دور كل ایزمنالمرحلة وضع میكالفریق، وتتطلب هذه ات وجوده ودوره في اثباكل منهم یرید 

 .عضو

 ):عدالقو اوضع (ر اقر ستالامرحلة  -3

صل التو ابعضهم، وتتشكل عملیة  ءار أ، وتقبل نفسهمأبتنظیم  ءاعضألام المرحلة بقیاهذه  أتبد

لسلوك اییر اق على معاتفالا، و ناو لتعاو لعمل اعد سیر ادلة بینهم، ویبدؤون بوضع قو المتبات اقلعالاو 

  .للفریق مثلألائد القار اختیالمقبول، ویتم ا

                                                                                                                                                                                        

لتعلیم ا، هیئة مجلة التقني، دراسة تطبیقیة في الشركة العامة للصناعات الورقیة: بناء فریق العمل وعالقته بالمشاركة في صناعة القراري، و اح

 .155ص ، 2009، 5لعدد ا، 22لمجلد اق، العر التقني، ا

 .28-27ص بق، اس مرجعنة ، ان عفاحسن مرو  1
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 ): زاجنال ا( األداءمرحلة  -4

ز اجنالتوجه نحو ات، و افلخالابحل  ءاعضألالمرحلة، یقوم اضحة ومحددة في هذه او  رادو ألاتكون 

 ناو لتعات، ویظهر ار القر اذ اتخالعمل و ات لجة مشكالافي مع التنسیق بینهم كبیر ایصبح  المحددة، كمام المها

 فاهدأب ملتزاالاو ء لوالاب ساحسإلاحلة لمر ایتطور في هذه  ا، كمرادو ألامل اوتتك ءاعضألاعي بین اجتمالا

  .لیةاع ءادأت ائد على تحقیق مستویالقا ویركزلعمل، افریق 

 :لتقدیرامرحلة  -5

لمستحقة ا ةأفالمكالضروري تقدیم ا، حیث یكون من فاهدألائج تحقیق المرحلة تقییم نتایتم في هذه 

   .لمحققةائج النتاعن 

ء احل عملیة بنالفریق في كل مرحلة من مر ا ءاعضألشعور لدى ات السلوك وسماهر اوتختلف مظ

  .ليالتالجدول ات في افختالالالعمل، ونلخص هذه افریق 

  لعملاء فرق احل بنامر ): 2- 2(لجدول رقم ا

  لسلوكاهر امظ  لشعورات اسم  حلالمر ا

  لتشكیلا

 سةالحما  

 ؤلالتفا  

 لفشلالخوف من ا  

 لقلقا  

 لشيءات رسمیة بعض اقلعالا  

 ماد للمهلبحث عن تعریف محدا  

 تاقلعالاف اكتشا  

 لتذمرا  

  لعصفا

 المقاومة  

 لحیرةا  

 قضةات نظر متناوجه  

 لرفضا  

  تافلخالاظهور  

 فساتن  

 لالجدا  

 ت غیر مستقرةاقعال  

وضع 

  ییرالمعا

  لفریقا إلىم اضمنالاقبول  

  لمشتركالهدف اقبول  

 لنفسیةاحة الر ا  

 ركةالمشالعزم على ام و التز الا  

  تافلخالاتسویة  

 تالمعلومادل اتب  

 حةالصر ا  

 جحةات شخصیة ناقعال  

  األداء

 الرضا   

 لنفسالثقة با  

 باآلخرینلثقة ا  

 تلمشكالالتنبؤ با  

 طرةالمخاوتحمل  التعاون  

  لمطلوبةاهمة المساتقدیم  

 اآلخرینت ابلة توقعامق  

  اإلنهاء
 لفخر اعر اتظهر مش: حالنجالة افي ح

ء اتهنلحزن الاو  الرضاز و اعتز الاو 

 لتقدیر اهر اتبدو مظ: حالنجالة افي ح

في  األعضاء ویتباطأدل، المتبالشكر او 
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  .لمهمةا

 عر اهر مشتظ: لفشلالة افي ح

  .لنقصاب واإلحساسلغضب او  اإلحباط

  .اإلنهاء إجراءات

 لفشل ا األعضاءیبرر : لفشلالة افي ح

  .عیةالدفائل الوسابخلیط من 

  .حثالبا؛ بتصرف 29، ص بقامرجع سة، ناعف ناحسن مرو :  لمصدرا

لفریق ا أعمالء انهإ أولفریق اتي مرحلة تفكك أز تانجالانه بعد مرحلة أ إلىحثین الباض ویشیر بع

م بین انسجالان و او لتعات ادرج ىعلأ إلىلعمل قد یصل ان فریق أ الإلمخططة؛ اف اهدألالتحقق  اً نظر 

ف جدیدة، اهدأدة منه في تحقیق استفالالي یمكن التاي هدف مطلوب، وبإلي یمكنه تحقیق التائه، وباعضأ

دة تعریف اعإ ایمكن فیه "لتحولامرحلة " ما یمكن أن نطلق علیه  أوء جدیدة، افیدخل بذلك في مرحلة عط

لیة، وتسوده الفعاء و ادألالي من امستوى ع إلىلفریق ایصل  الجدیدة، وذلك عندمافه اهدأغرضه وتحدید 

  1.تغییرلسریعة للابة استجالالقدرة على المفتوحة، و ات الاتصالالثقة و ا

  :أنماط فرق العمل في ظل اإلدارة االلكترونیة –رابعا 

لفترة او  الممنوحة لهالیة ستقالالاودرجة  افهاهدأف ختالاتختلف ب طانمأعدة  إلىلعمل اتتنوع فرق 

هي فرق   - حثالبا يأر في  – اإللكترونیة اإلدارةفي ظل  عانو ألاهذه  همأ نأ الإ؛ امهامه ءادأللزمنیة ا

 التمكین، یمكنهالیة من افرق عمل على درجة ع انهألضیة، افتر الالعمل اوفرق  اتیارة ذالمدالعمل ا

  :تيألاكلفرق النمطین من ا؛ ویمكن توضیح هذین اإللكترونیةلبیئة ائص ابة لخصاستجالا

 : اً تیارة ذالمدالعمل افرق  -1

 فاهدألاتحقیق  ه نحوأعماللفریق و ات اطاعلى توجیه نش ال قدرتهمن خال اتیافرق عمل موجه ذ

زمة لالارد المو او  نیةانسإلاو لعملیة الفنیة و ات ار المها ا، وتتوفر لهاألعمالمل از كاجنتي الالذاد اعتمالاب

لهیكل افي  لو األ فياشر إلالصف اء عن استغنالاحیث یتم  2ت،ار القر ا ذاتخالیة في ستقالالالذلك؛ وتتمیز ب

  .لعملامه لفریق التنظیمي وتخصیص مها

  3:لیةالتات الالمجات في ار القر اذ اتخالفرق بحریة اهذه وتتمتع 

 لمطلوبة؛ات ازنالمو العمل وتحدید ا لاو جدوضع  - 

 لجودة؛ابة على الرقاوتقییمه و  ءادألات اتحدید مستوی - 

                                                           
1 Ann-Marie Nazzaro ; Joyce Strazzabosco ; Group Dynamics and Team Building, 2nd Edition ,World 

Federation of Hemophilia (WFH)  ; CANADA ;2009 ; p 06 

 .30بق، ص انة، مرجع سان عفاحسن مرو  -2

 .49بق ، ص اجربوع، مرجع س بوأیوسف علي عیسى - 3
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 لتنفیذ؛اجه عملیة التي تو ات لمشكالاحل  - 

 لتدریبیة؛ات اجاحتیالالمطلوبة وتحدید ات ار المهاعلى  ءاعضألاتدریب  - 

 . لجددا ءاعضألار اختیا - 

 :ضیةافتر الالعمل افرق  -2

ت المعلوما ال تكنولوجیالسریع في مجالتطور ا ثیرأتلعمل نتیجة النمط من فرق ا اظهر هذ       

لرقمي العصر ا تاز افر إ و لعولمة ات ابة لتحدیاستجلال لةاو محت، وهو المؤسسات ارسال على مماتصالاو 

لمعرفة الخبرة ا: صرالعمل على عنالنمط من فرق ا اهذ ءاعضأقة بین لعالالمعرفي، وتقوم اد اقتصالاو 

1.تالمعلوماو 
   

2:لفرقائص هذه امن خص
  

ت عبر ار القر اذ اتخاو  األعمال ماتمإ و لعمل، افریق  ءاعضأت بین المعلوماركة الیة لمشاع نیةامكإ - 

 ل مختلفة؛اتصائل اوس

 ؛نالمكاو  نالزماحدود  ءاعضألال بین اتصالاعل و التفایتعدى  - 

  . تار القر اذ اتخالتخطیط و اصیل وتحسین مستمر في عملیة التفافي جمیع  ءاعضألاركة امش ناضم - 

، ویمكن تطبیق نموذج األخرىت ار المهاب ناج إلىلیة ات تقنیة عار الفریق بمها أعضاءیتمیز  اكم

ت امثل فریق مبیع المستقرة نسبیاء تلك العمل، سو افرق  أنواعضي على مختلف افتر الالعمل افریق 

فریق  أعضاء إن المشروع؛ كمام مثل فرق اتظناب التي تتغیر عضویتها أولمؤقتة الفرق اتلك  أولمؤسسة؛ ا

ریع على المشاتنطوي  ات مختلفة عندمامن مؤسس أولمؤسسة اضي قد یكونون من نفس افتر الالعمل ا

خل اد نالمكالفریق في نفس ا أعضاءیكون  أنیمكن  أخرىلمؤسسة، ومن جهة ارج اریة خاستشات اخبر 

   3.ت مختلفةاقأو في  أولوقت اعدة، ویعملون في نفس امتب جغرافیةقع افي مو  أولمؤسسة ا

                                                           
 .48بق ، ص ابو جربوع، مرجع ساعلي عیسى  یوسف -1

جستیر، الة ما، رسلعملادة فریق ائهم في قیات مدر ار ان عن مهاص في سلطنة عمالخاع القطاملین في العا ءار آلسدیري، احمد محمد خمیس أ -2

 24، ص 2010لمتحدة، المملكة الي، العانیة للتعلیم البریطالعربیة ا دیمیةاكألا

3 - Chris Kimble. Building effective virtual teams: How to overcome the problems of trust and identity in 

virtual teams. Global Business and Organizational Excellence, Wiley, 2010, 30 (2), pp.6-15. . 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00550219/document : 07/02/2018, ( 10:30) 
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ب كبیر ناج اكل لهأو لتي ا، اإللكترونیةرة التجاعلى فرق عمل  ات تعتمد كثیر المؤسسا صبحتألقد 

ت في اوفر ضیة تحقق افتر الالعمل افرق  نأت اسالدر ا ظهرتأ المؤسسة؛ كمات ام فرق مبیعامن مه

، حیث 1لتقلیدیةالعمل امن فرق  فضلأ  %43 إلى %10بین  حاو تتر  جیةانتإلادة في الوقت وزیالیف و التكا

لفرق رغم النمط من ا ات نحو هذالمؤسساد توجه املین؛ ویزدالعا األفرادت و المرونة للمؤسساتوفر 

ت اقلعالالوجه مهم لتحسین  اوجهل اتصالالذین یعتبرون احثین البالموجهة له من طرف بعض ات اداتقنالا

 .لثقةاوتطویر 

صرة، حیث تحول المعات المؤسساضحة في العمل و اد على فرق اعتمالاهرة اظ صبحتألقد 

لمفضلة الوحدة اره اعتبالعمل بام فریق انظ إلىللعمل  سیةاسألالوحدة امل هو العالفرد ار اعتبام من اهتمالا

   2.لتقلبالسریعة البیئة ات في التغیر امع وسیلة للتكیف  همأوك، األعمال زانجإل

  اإللكترونیة دارةلتمكین لإلا: الرابعلمطلب ا

رسة بعض اوفي مم اإلدارة تادبیألتي تبلورت في اصرة المعاهیم المفالتمكین من ایعتبر مفهوم 

لعنصر ایة لتي تتبنى مركز ا ةاإلداریهیم المفالعشرین، وهو من القرن امن  خیرألالعقد ات بعد في المؤسسا

لمستقل التفكیر او  عابدإلاو لنفس الثقة بالفریق و اوروح  ناو لتعات امستوی إلىلرقي به المؤسسة و البشري في ا

  . درةالمباوروح 

  : تعریف التمكین اإلداري - أوال

لمفهوم ا اب هذناحثین لجو البات نظر التمكین، حیث تعددت وجهاحول مفهوم  ءار آلاینت اقد تبل

  :لمفهوم نجدا ذالهلتي قدمت اریف اتعلاصر، ومن المعا

تیة الذا اإلدارة أسلوبل تطبیق ت من خالالمؤسساطیة في الدیمقر ارسة اللمم لتمكین مدخالایعتبر "

  3."ملین على شكل فرق عملاللع

ت لمشكالات وحل ار القر اذ اتخاصة بعملهم و الخا فاهدألاملین في وضع احیة للعلصالا ءاعطإ "هو

م استخدالمسؤولیة في ابة وتحمل الرقارسة اسع في ممأو سلطة ترك  يأ .تهمام وسلطتهاق مسؤولیافي نط

 1."تار القر اذ اتخال تشجیعهم على تهم، ومن خالاقدر 

                                                           
1-  Nory B. Jones ; C. Matt Graham ; Virtual Teams in Business and Distance Education : Reflections from MBA 

Class ; Journal of Business & Economic Policy (Online) ; Vol 2 ; No 1 ; March 2015 ; p 50. 
 .194، ص 2005، مصر، اإلداریةلعربیة للتنمیة المنظمة ا، لبشریةارد المو افي في الثقالتنوع ا إدارةصر محمد على حمودة، الناعبد  -2

، ردنألازوري للنشر، الیار اد ،لثةالثا لفیةأل ا أعمالت الثقة في منظمات ادیاقتصالتمكین و ا إدارةلح، احمد علي صالدوري؛ امطلك  ازكری - 3

 .27، ص 2009
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 اهدنیؤ م امه لیهمإملین، فتوكل التصرف للعاسبة من حریة ادرجة من حةاتإ ":نهأبلتمكین اویعرف 

، اله اسریع اتدفق یهیئت اعل للمعلومام فامعززین بنظئج، النتالیة مع مسؤولیتهم عن ستقالالابدرجة من 

لبیع وخدمة ات الالجمهور مثل مجات ترتبط بارسون عملیالذین یماملین العالتركیز في ذلك على امع 

 2."ءلعمالا

  3:لیةالتائص اكه للخصمتالالفرد عند الة ذهنیة لدى اح نهأبلتمكین البعض اصف ی

 للعمل؛ ئهادأیر في لتحكم بشكل كبالسیطرة و الشعور با - 

 مل؛الكالعمل ا راطإب ساحسإلاو لوعي ا - 

 لعمل؛ائج المسؤولیة عن نتاءلة و المسا - 

  .التي یعمل بهالمؤسسة ا أولوحدة ا ءادألمسؤولیة عن اركة في تحمل المشا - 

قرب أؤول عنه، فهو سهو م ام بماسبة للقیالمنالمسؤولیة امن  امل مزیدً العالتمكین للفرد ایعطي        

لعمل ا ءادألمرؤوس حریة التمكین هو منح اجوهر  ذنإلموقف؛ ا التصرف في هذامشكلة وله حریة لل

  .لذي یقوم بهالعمل اكبر بمعنى المسؤولیة ووعي اسع في تحمل أو ركة اومش

 التفویض مفهومالتفویض، حیث یعد التمكین یختلف عن مفهوم امفهوم  نإ إلى رةاشإلاوتجدر         

) لسلطةاجزء من (ت محددة المرؤوس سلطالسلطة یقتصر منح التمكین فتفویض ابمفهوم  رنةامق اً محدود

یفتقد  اعد رسمیة محددة، كماوقو  سسأوقت ضمن  يأفي  ادهاستردالذي یمكنه الرئیس، و امن قبل 

 إلىلتصرف، وینظر النفس وحریة الثقة بالیة و ستقالالالمسؤولیة و اتي بالذالشعور اتوفر  إلىلتفویض ا

  4.لتمكینالتطور نحو احل احد مر ا نهأبتفویض لا

  :على دفراألالتمكین حول قدرة ایتمحور  ذنإ

 ت؛ ار القر اذ اتخالتخطیط للعمل و ا - 

 ت؛المعلوماركة ات ومشالاتصالال من خال) فرق(ت العمل في مجموعا - 

 ءادأ لمطلوب في طرقالتغییر التحسین و ا ءاجر إلت لمشكالا باسبأئج وتحدید النتالمسؤولیة عن ا - 

  .لعملا

                                                                                                                                                                                        
 .11-10ص  ،2003، مصر، اإلداریةلعربیة للتنمیة المنظمة ا لمستمر،التطویر امدخل للتحسین و : ملینالعاتمكین ، فنديأعطیة حسن  - 1

 .11ص  ،السابق لمرجعانفس  - 2

 .07، ص مرجع سابقیحي سلیم ملحم،  - 3

 .32-31ص ، السابق نفس المرجع - 4
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  :لتمكینات عملیة اخطو  - ثانیاً 

  :، وتتمثل في)6-2(لشكل ا ات متدرجة یوضحهالتمكین بخطو اتمر عملیة 

ملون في صنع العارك ایش لتمكین، حیث الات امستوى لدرجى دنأتكون عند  :تالمعلوما ءاعطإ - 1

ت ار التي تتطلب مها، و اهلمستقلة عن بعضائفهم ام وظات فوقیة لتنفیذ مهات، بل یتلقون تعلیمار القر ا

 قلیلة؛ 

لتي اكل المشاو  ءادألات عن المعلوما العلیا دارةملون لإلالعالمرحلة یقدم افي هذه  :لمشورةا - 2

 اداعتما المقترحة، وهذالحلول اعن  ئهمار أو تهم احظمال ءابدإمهم، ویمكنهم امه ءادأ ءاثنأتعترضهم 

 ت؛ار القر اذ اتخرة الخیالالسلطة اء بالرؤسایحتفظ  اتهم، بینماعلى خبر 

ركة في المشات، و ار القر اذ اتخاعملیة  التي تتطلبها رافكألاملین طرح احیث یمكن للع: ركةالمشا - 3

ت ار اركة مهالمشام بهذه القیالجودة، ویتطلب اس اوقی ءادألات تقییم ابیة ومجموعالرقا األعمال

 ملین؛العالدى  فیةاضإ

ت ار القر اذ بعض اتخاي صورة فرق عمل، ویمكنهم ملون فالعالمرحلة یعمل افي هذه  :لتفویضا - 4

ء، ادالاییر ام ومعالمهات عن طبیعة ات متعددة وخبر ار ایتطلب مه الیومي، وهذالمتعلقة بعملهم ا

لتخطیط وتحدید ائج، وتبقى عملیة النتات و ار الخیات وعلى تصور المعلومادة من استفالاوقدرة على 

 .العلیا اإلدارةلمؤسسة في ید ا فاهدأ

ركون ات، ویشار القر اذ اتخاملون مسؤولین عن عملیة العالتمكین یكون ات ادرج علياعند  :لتمكینا - 5

یقومون  يأ، اتیارة ذافرق عمل مد راطإلمؤسسة، ویعملون في ا فاهدأو  ةیتیجاستر إلافي تحدید 

 ئهمادأئج املة عن نتا، مع مسؤولیة كابة علیهالرقارسة اومم التخطیط لهاهم و أعمال فاهدأبتحدید 

یمتلك  نأ؛ ویجب المؤسسة كلهائج التنظیمیة ونتالوحدة ائج اركون في تحمل نتایش اهم، كمعمالأل

 .  تلمشكالاصل وحل التو اعل و التفات ار امه اهمهأت كثیرة ومعقدة ار الة مهالحاملون في هذه العا
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   لتمكیناعملیة تسلسل ) : 6- 2(لشكل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة مدخل للتحسین والتطویر المستمر: العاملین تمكین، ، أفندية حسین عطی: لمصدرا

  .)حثالبابتصرف (، 38، ص 2003، مصر، اإلداریة

 

 

  

مسؤولون عن عملیة 

 رالقراذ اتخا إستراتیجیةو

  

 تارالقرایصنعون 

  

  یشاركون في القرارات

  

 یقدمون المعطیات

  

لیس لھم مشاركة  في 

 رالقرا صنع

  إدارة ذاتیة

 فرق عمل ذاتیة اإلدارة

 في صورة فرق العمل

نظام لقیاس الجودة 
ومجموعات 

 مشاركة

 برامج مقترحة

تعلیمات 

 قھریة

  

درجة 

  التمكین

 منخفض

 عالي

  المھارات المطلوبة
 كثیرة ومعقدة قلیلة

ء اعطإ

 تامعلوم

 المشاركة

 المشورة

 التفویض

 التمكین 
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  اإللكترونیة دارةلتمكین لإلا همیةأ -ثالثا

م اهتمالاو  دارةاإلطیة التي تركز على دیمقر الحدیثة، المؤسسة ات التوجهاحد ألتمكین ایعتبر مدخل 

لمتحكمة المؤسسة التحول من ال من خال اإلداري حصالإلاخل الفریق، ویعد من مداركة ونشر روح المشاب

 1.لممكنةالمؤسسة ا إلى

ملین العایمكن  لمستمرا اإلداريلتحسین اللتطویر و  الً افع تنظیمیة جدیدة ومدخالً  إستراتیجیةیعد  اكم

، وتبرز 2تهمء ومشكاللعمالات اجالفوریة لحابة استجالامن  فیةاشر إلا اإلدارةفي  أو ميامألالخط افي 

  3:التي تدفع نحوه ومنها لملعواال من خال همیتهأ

رد المو ال ستغالالتي تتطلب افسة المنافي ظل ظروف  األعمالجة بیئة ابة لحاستجالتمكین ایعد  - 

 لمؤسسة؛ا فاهدألتحقیق  فضلألبشریة بشكل ا

ت المعلوما دارةإل تانیامكإمن  حتهاتأ ات ومالاتصالات و المعلوماثورة بة لاستجالتمكین ایعد  - 

 ؛األعمالومرونة 

 فاهدأعل لتحقیق اعلى نحو ف امهاستخدائقة یمكن ات فار ات ومهات خبر ارد بشریة ذاتوفر مو  - 

 لمؤسسة؛ا

 لوجه ائن وجهالزبات امل مع طلبارد بشریة مؤهلة للتعالتي تتطلب مو ات الخدماعة امي صناتن - 

 ت سریعة ومرنة؛ار اذ قر اتخت فنیة ومعرفیة الومؤهال عیةابدإت ایمتلكون قدر  دافر أل من خال

 ؛العلیا اإلدارةلعمل على اتقلیل عبء  - 

س ذلك على رفع اعكنالمؤسسة، و ائفهم في اوظ همیةأو  همیتهمأبملین العا األفرادتحقیق شعور  - 

 . ءاتمنالام و التز الالشعور بادة اتهم، وزیامعنوی

 التمكین متطلبا، ففي حین یعتبر اإللكترونیة اإلدارةلعمل في ظل املین مع العافق تمكین ایتو        

لتنظیمي، ولدرجة مركزیة اللهیكل  اجذری اتنظیمی التمكین یقترح تغییر ا نا؛ فاإللكترونیة اإلدارةلتطبیق 

                                                           
ئر، الجز امعة اجستیر، غیر منشورة، جا، مذكرة م (SC SEG)نلغزال اسمنت بسور الالة شركة اسة حادر : ملینالعاتمكین توفیق كرمیة،  -1

 .60ص  ،2007/2008ئر،الجز ا

جامعة دمشق للعلوم مجلة ، )دراسة میدانیة(حسن دیوب، تمكین العاملین كمدخل لتحسین جودة الحیاة الوظیفیة في قطاع االتصاالت  أیمن -2

 205، ص 2014، 01، العدد30سوریا، المجلد  ،جامعة دمشق ،االقتصادیة والقانونیة

الشركة  في العاملین من عینة الراء استطالعیة دراسة التنظیمي التطویر في العاملین تمكین اثرحمد، اد الدین عماد محمد علي؛ سیف الیة جو اع -3

 .170-169، ص 2013، 36 لعددا ق،العر اد، امعة بغدا، جالجامعة االقتصادیة للعلوم بغداد كلیة مجلةد، بغدا في الصوفیة للصناعات العامة
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 نأ اسیم ، والاإللكترونيیم لتنظات اه نحو ممیز اتجا المؤسسة، وهذات في العملیالسلطة ولدرجة رسمیة ا

قل في ات الهرمي مع طبقالهیكل اقل في ات تنظیمیة امستوی أو، امسطح اتنظیمی لتمكین یتطلب هیكالا

تكون مرنة ومتكیفة  نأیسمح للمؤسسة  العمل، مماد على فرق اعتمالا، و فیةاشر إلا اإلدارةلوسطى و ا اإلدارة

لتي اثة لثالالتمكین ا دابعأ اإللكترونیة اإلدارة، وتدعم 1ستهلكلمات اوطلب السریعة في بیئتهات التغیر امع 

2:وهي (Blanchard)"ؤهرد وزمالاشنبال"حث البا اركز علیه
  

 ت؛المعلوماركة بالمشا - 

  لیة؛ستقالالالحریة و ا - 

 .تیةالذالعمل التقلیدي بفرق الهرمي التنظیمي الهیكل ال استبدا - 

ل وتدفق فوري اتصالاسع، و ات بشكل سریع وو المعلوماسم جمیع اتق اإللكترونیة اإلدارةحیث تحقق 

ت المعلوماتوفر  نألمختلفة، ا یةار دإلات المستویاملین في العاعبر جمیع  اركتهاومش الهاو وتدت اللمعلوم

، انهأبشت ار القر اذ اتخاجهه، وتمكنه من التي تو اكل المشاه التصرف تجاعلى  ادر امل تجعله قافیة للعالكا

لتنظیمیة اكل الهیاتكون  اإللكترونیة اإلدارةم وظیفته، وفي ظل امه ءادألیة في ستقالا كثرأیجعله  امم

لتحقیق  التنسیق بینهاعلى فرق عمل یتم  األعمالت، بحیث یتم توزیع المستویاغیر متعددة  أوشبكیة 

في رسم  اؤهاعضأحیث یشترك  اتیار ذالتي تدالعمل الیة فرق ستقالاتعني  ایضألیة ستقالالا نأمل، التكا

 .الخطط وتنفیذها

  :اإلداريلتمكین ا أبعاد -رابعا

 دابعأضحة في تحدید ات و افختالاه یسجل وجود نالموضوع، فا تادبیأحث على الباع طالال من خال

 "ؤهرد وزمالاشنبال"حث البا التي ركز علیهاثة لثالا دابعألاتدور حول  افي مجمله انهأ الإلتمكین ا

(Blanchard) وهيالیهإ رةاشإلا لتي تمتا ،:  

  :تالمعلوماركة بالمشا -1

ت ار القر ا ألسباب افهم أكثر األفرادتجعل  انملین، الالعافي تمكین  امركزی ات دور المعلوماتؤدي 

ت الاتصالاتجة عن النات المعلوماوفرة  تؤديلمؤسسة، حیث ا إجراءاتب امالتز ا أكثر المتخذة، ولیكنو ا

توفیر  إن العمل كمات بي مع مشكالایجالاعل التفاملین من العاتمكین  إلى األفقیةت الاتصالاعدة و الصا

                                                           
 .205بق، ص احسن دیوب، مرجع س یمنأ 1

 .77بق ؛ ص الح، مرجع ساحمد علي صالدوري؛ امطلك  ازكری 2
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لتمكین، امل مهم مرتبط باع اتهٕاستراتیجیو  وأهدافهالمؤسسة ات ایات عن غالمعلوما إلىلوصول ا إمكانیة

ملین ارجیة سیمنح للعالخالبیئة امع  اتهاقلمؤسسة ووضع عالالمعرفة عن ات و المعلوماك متالا نال

ت المعلوماویعزز توفر  .لمؤسسةا أهداففي تحقیق  ألدوارهملمؤسسة ویعمق من فهمهم املكیة ب اإلحساس

 أعضاءمل بین التكالتنسیق و ا إحداث نا؛ فأخرىمن جهة . 1لثقة املین ویمنحهم العا لألفرادتي الذام التز الا

  .ات طبیعتهناك امهم تالمعلوماسم جمیع اتق إلىج ایحت لمؤسسةالعمل في العمل وبین مختلف فرق افریق 

  :لحریةالیة و ستقال الا -2

 إلى (Wilkinson)ویشیر ؛ مهماصة بمهالخات اطالنشاملین في التصرف للعاوتعني ترك حریة 

ذ اتخاسعة بات و احیملین صالالعات، ومنح العملیالمشرفین في خطوط ادور  ءالغإ الیة یقصد بهستقالالا نأ

ر تدفق ابینهم وتحدید مس افیم األعمالتوزیع  دةاعإ و لعمل، ا هیكلة دةاعإكسعة؛ ات و احات مساذ إجراءات

لتصرف الیة هي حریة ستقالالالحریة و اف لعمل،امیع عمل شبه مستقلة تعرف بفرق اث مجاستحدا أولمنتج ا

لتصرف احریة  تكون نأولكن یجب   .لعملاصة بالخا تادو ألاو ئل الوسار اختیا يأئل، الوسات و ار المهاب

تحدید  العلیا اإلدارةلي یجب على التاللمؤسسة، وب اإلستراتیجیةلرؤیة ایتفق مع  اوربملهیكل افي ضمن 

  2.اإلستراتیجیةلرؤیة اوضوح  ناسبة للتصرف، وضمالمنا سالیبألالتحدید  دیةارشإلا طرألا

بین  تكون ت الالمعلوماركة امش نأت، ذلك المعلوماركة اشرة ببعد مشالیة یرتبط مبستقالالابعد  نإ       

ت المستویات عبر المعلوماتدفق  نالتنظیمي، بل یجب ضمالمستوى افي نفس  أولعمل افریق  ءاعضأ

لرؤیة اصر اوعن جمیع عن اتهاساوسی افهاهدأو  اضهاغر أو لمؤسسة الة اصة عن رسالمختلفة خالتنظیمیة ا

  .اإلستراتیجیة

 :تیةالذالعمل الهرمي بفرق التنظیمي الهیكل ال استبدا -3

 أوم بمهمة المختلفة للقیالوظیفیة ا تار ادإلالتقلیدیة من الهرمیة ات المؤسسالفریق في ایشكل          

 لتنظیمي، بحیث الاللهیكل  سیةاسألالركیزة الفریق یصبح ا نالممكنة فات المؤسسافي  امإمشروع محدد؛ 

یدیر نفسه  نهأبه یتمیز نا المؤسسة، كما نشطةأفة المشروع، فهو مستمر ویشمل كا أولمهمة اء اتهناینتهي ب

 إدارة يإ الفریق وتنفیذهالفریق یشتركون في رسم خطط عمل ا ءاعضأ نأ، بمعنى )تیةاذ إدارة(بنفسه 

  3.یتهانه إلىیته العمل من بدا

                                                           
 .79، ص مرجع سابقلح، احمد علي صالدوري؛ امطلك  ازكری - 1

 .86-85، ص ابقالس لمرجعانفس  - 2

  . 89-88ص ، السابق لمرجعانفس  - 3
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 الفریق، كما ءاعضأ ءادألجوهریة  تالتصاالاو  ناو لتعاو لبشریة ات عالالتفات ار امه اتصبح هن

 اتهم، بمابقدر  األفراددة ثقة التمكین، وزیالتطویر لتعزیز التدریب و امن  ات علیامستوی إلىجة الحاتظهر 

لمتعلقة بعمل ات ار القر اذ اتخالخطط و انحو وضع  أكثرلتوجه ار و ابتكالاو  اإلبداعدرة في المبایمكنهم من 

  .لفریقا

 :بیننالجام باهتمالا إلىج التمكین یحتا أنحث الباویرى 

 تار اصة مهاوخ لتدریبا لخال من عيالجما لعملا تار امه ملینالعا سابإك به ویقصد: ريالمها بنالجا - 

 .لثقةا ءاع وبنالصر ا إدارةت ار ال، ومهاتصالاعل و التفا

لمؤسسة، مع افي  األفراد لكل رالقر ا ذاتخا حیةوصال حریة وٕاعطاءلتحفیز  ابه ویقصد: اإلداريب نالجا - 

ب اسینالة و الفعات الاتصالال ت من خالالمعلوماركة امش ناوضم ،األهدافوضوح  ناضم

  .لتنظیمات في اهاتجالات في جمیع المعلوما
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  لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة تقنیةلات امتطلبلا: ينالثالمبحث ا

لعمل ا نأل، اإللكترونیة اإلدارةصر تطبیق اعن همأ) لتكنولوجیةا أولفنیة ا(لتقنیة ات المتطلباتعتبر        

لتعرف امحور  ایضأ، ویشكل التقنیة ونوعیتها اإلمكانیاتفر اعلى مدى تو  سياسأیعتمد بشكل  اإللكتروني

  .  لغ ضخمةات مبالمتطلباج توفیر هذه ایحت ا، كماإللكترونیة اإلدارةلمؤسسة لتطبیق اهزیة اعلى مدى ج

 ائل تكنولوجیاوجمیع وس، اتهالرقمیة وخدما التكنولوجیا طانمأبجمیع  اإللكترونیة اإلدارةوترتبط         

ئل الوسالعدید من ال اتصالات و المعلوما السریع لتكنولوجیالتطور اوقد قد وفر . لاتصالات و المعلوما

  .لمؤسسةاط اجة وحسب نوع نشالحاحسب  ادة منهاستفلال اإلدارة مامأت ار الخیاو 

 إلىزمة للتحول لالا اإللكترونیةت التقنیامج و البر او  األجهزةئل و الوسالتقنیة جمیع ات المتطلباویقصد ب      

 لصلبة التحتیة البنیة ا :اتتكون من مجموعتین هم انهأب" نجم عبود"  اله راشأحیث . اإللكترونيلعمل ا

hardware عمة النالتحتیة البنیة اSoftware :1  

 ات وتكنولوجیالشبكات وتوصیال األجهزةت و المعداتتمثل في كل : لصلبةالتحتیة البنیة ا - 

 ؛اإلكترونیت انالبیادل ازمة لتبلالادیة المات اعلوملما

ت التشغیلیة للشبكالنظم ات ات وبرمجیالخبر ات و الخدماتتمثل في مجموعة  :عمةالنالتحتیة البنیة ا - 

 .لمختلفةات الشبكات الویب وخدماقع ات ومو انالبیاعد ات، وقو التطبیقات اوبرمجی

  اتهاسوب وملحقالحا أجهزة: لواأل لمطلب ا

لوقت افي  اماستخدا اإللكترونیة األجهزة كثرأمن  - لكومبیوترا أو ليآلاسب الحا - سوبالحار یعتب

ت اطالنشاو  اإلداريلعمل ا صبحأ، فقد اإللكترونیة اإلدارةلتقنیة لتطبیق ات المتطلبا همأیعد  اضر؛ كمالحا

لتي ا ةاإلداریت المعلوما د نظماعتمال اساسأسوب، حیث شكل الحام استخداب كثرألیومیة للمؤسسة مرتبطة ا

سوب في الحام استخدامل و التعالسریع في التطور ا ات، ولم یكن هذالمؤسساح افي نج اكبیر  اثیر أت اله ناك

ستكون علیه  ام إلىین اإلداریحثین البالعدید من ا راشأ، حیث اغریبا مر أسعة ات و اعد معلوماء قو ابن

2.ةاإلداریئف اوظلاسوب على الحات اء هیمنة تطبیقات جر المؤسسا
  

                                                           
 68ص  بق،امرجع سنجم، نحم عبود  - 1

غیر ، جستیرامذكرة م، لمقدسةا صمةالعاب لتعلیماللتربیة و  مةالعا اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارة تطبیق نیةامكإلعریشي، ا محمد سعید بن محمد - 2

 .59ص ، 2008 ،لسعودیةا، القرى مأمعة امنشورة، ج
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، اعهانو أت بمختلف المعلومالجة اتیكیة لمعاتوماو  إلكترونیة لةآرة عن اعب ":نهأبسوب الحایعرف 

  1."طلب منه ذلك اكلم اجزئی أو اكلی اعهاسترجات و المعلوماویستطیع حفظ 

جموعة م ءاجر إ، ثم ات وتخزینهانالبیال استقبادقیق وسریع یقوم ب إلكترونيز اجه":نهأبیعرف  امك

لمختزنة في ا) مجالبر ا(ت التعلیمالسلسلة من  ا، وفق)لجةالمعا(المنطقیة علیهابیة و الحسات العملیامن 

  2."لمختلفةاج الخر ات الجة على وحدالمعائج انت جاخر إ و كرته، اذ

 كدأتلحدیث، فقد ا مرألابت لیس المؤسسافي  ةاإلداری األعمالز اجناسوب في الحام استخدا نإ        

لوقت، وتسهیل ات وتوفیر المعلوما، وتحسین نوعیة اونوع اكم جیةانتإلاو  ءادألاله في تحسین استعما دور

مجه اسوب وبر الحات امع تطور تقنی، ولكن 3تار القر اذ اتخاعدة في المسابة، و الرقالتخطیط و ات اعملی

  . اجدید ابعد خذأیت المؤسسامه في استخداخذ اته اوشبك

  سوبالحائص اخص: الأو 

ثة تتوفر فیه ثال نأ، ویجب نیةانسإلات اعاختر الا همأئص تجعله من الخصاسوب بالحامیز یت

لمنطقیة ابیة و الحسات العملیا ءاجر إلقدرة على التخزین و القدرة على ا ،لبرمجةا: ئص رئیسیة هياخص

  4.تانالبیالجة اومع

  5:؛ هيخرىألا األجهزةلتي تمیزه عن ائص الخصاك مجموعة من اوهن

ز یتمتع الجهایجعل  الضوء، مماسرعة  ارب سرعتهاتق اإللكترونیةت النبضا نإحیث : ونیةاإللكتر  - 

 ز كبیرة؛اجنابسرعة 

 زاو تتجئلة المنطقیة بسرعة هابیة و الحسات العملیا ءاجر إلقدرة على اسوب الحایتمتع : لسرعةا - 

 حدة؛الو ایة نالثاملیون عملیة في 

لمختلفة بقدر ات العملیا ءاجر إسوب اخلیة للحالدا كترونیةاإللت ار الفرید للدالتصمیم ایوفر : لدقةا - 

 .ءاخطألمستخدم بوجود ا راشعإیمكن من  ایضأو لدقة، اكبیر من 

ت كبیرة من القدرة على تخزین كمیا ات  لهاسوب على معدالحایحتوي : لكبیرةالتخزینیة اقة الطا - 

مختلف  التي تزخر بهات انایئل للبالهاللكم  اصیة ضروریة نظر ا، وهذه خایتهات وحمالمعلوما

 ضر؛الحالوقت ات في الالمجا

                                                           
 .19ص  بق،ابختي ، مرجع س هیمابر إ - 1

 .20ص مرجع سابق، لشریف، اهللا حسین ال بن عبد طال - 2

 .26ص ،نفس المرجع السابق - 3

 .85ص  بق،الحسن، مرجع ساهللا اجد بن عبد ام - 4

 . 39ص  ،2007دار الفكر الجامعي، مصر، ، اإلدارة اإللكترونیة، الصیرفيمحمد  - 5



 اإللكترونیة اإلدارة متطلبات تطبیق: الثانيلفصل ا

- 117  -  

 إلىت المعلومات و انالبیا لارسإ و ل استقباسوب الحایستطیع : خرىألا األجهزةل باتصال القدرة على ا - 

 لملحقة؛ا األجهزةو  خرىألاسیب الحو ا

لح اص یجعله ام مختلفة، ممامه ءادأت، حیث یستطیع اماستخدالاسوب بتعدد الحایتمیز : لمرونةا - 

 ت؛المؤسساو  األعمالت و الالمجام في مختلف استخدلال

عدة امس جهزةأ فةاضإ و لتخزینیة، اقة الطاسوب و الحاكرة ادة حجم ذابحیث یمكن زی: بلیة للتوسعالقا - 

 .لمتصل بها األجهزةدة عدد ات مختلف وزیاسوب بشبكالحا لایصإیمكن  اجدیدة، كم

لمحمولة اسیب الحو ا، فبظهور اتطور  كثرأت ایتمتع بمیز  صبحأسیب الجدید للحو الجیل ا نأ إلىنشیر  اكم

  .      خرآل نالنقل من مكابلیة اسوب بقالحایتمیز  صبحأ

  سوب الحات امكون: ایناث

ز وهي ادي للجهالما نالكیاى تشكل لو األلمجموعة اصر، العناسوب من مجموعتین من الحایتكون        

لملموس المكون غیر اوهي  (Software)مج البر ایة هي نالثاوعة لمجما، و (Hardware)دیة المات المكونا

ت امج وتطبیقالبر  نتطرقتشغیله، وسوف  ساسأفهي  ایؤدي وظیفته بدونه نأز ایمكن للجه لذي الا

بصفة  - سوبادي للحالمالمكون المطلب على توضیح ا انركز في هذ احق، بینمسوب في مطلب الالحا

ت اوتطبیق ةاإلداریت المعلوماونظم  اإلداريلعمل ایعتمد علیه في  لذيالشخصي اسوب الحا أو - مةاع

  1:، وهي)7- 2( لشكل ا ات یوضحهالمكونامن  ماقسأسوب من خمسة الحایتشكل و . اإللكترونیة اإلدارة

  (Central Processor): لمركزيالتشغیل اوحدة  -

 خرىألا ءاجز ألاقبة اوم بمر تق اشكل مفید، كم إلى ات وتحویلهانالبیاهي مكون یعمل على تطویع  

لتي تقوم المنطق اب و الحساوحدة  أولجة المعاوحدة : ت هياث وحدثال إلى اسوب، وهي تتكون بدورهاللح

 ءاجز أل بین اتصالاتنظیم  ابة وظیفتهالرقاووحدة . لمنطقیةابیة و الحسات العملیا ءاجر إ و ت انالبیالجة ابمع

) يلو األلتخزین اوحدة  أو(كرة الذالثة هي وحدة الثالوحدة ا. برمجةلامر اأو ، وتنفیذ التنسیق بینهاسوب و الحا

  لتشغیل، ات امر وتعلیماو ألات و انالبیاظ باحتفالا ادوره

 (Input Units):  لادخإلات اوحد -

لج، وتشهد المعا إلى الجتهالمطلوب معات المعلومات و انالبیا لادخإ التي یتم بها تادو ألا اویقصد به       

رة؛ وقد ظهرت الفاتیح و المفات تقتصر على لوحة ناضر، حیث كالحالوقت افي  اكبیر  اتطور  تادو ألاهذه 

  .لصوتیةا األجهزةت و امیر الكالقلم، اللمس، اشة الضوئي، شاسح الما: مثل  لادخإلا تادو أل لاشكأعدة 

                                                           
 بق،امرجع س الحسن،بن عبد اهللا جد امو  ؛90ص  ،2005، دار الجامعة الجدیدة، مصر، التقنیات الحدیثة للمعلوماتمد مرسي، نبیل مح -  1

 .86ص
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 (Output Units):  جاخر إلات اوحد -

لمستخدم ذلك، وهي متنوعة اطلب  عندا لجتهامعمت لتي تات انالبیا جاخر إ هاسطتابو یتم  جهزةأوهي       

  .  تابعالطالمضغوط و القرص الصوت، ا جهزةألعرض، اشة اش: امنه

 (Storage Units): لتخزین ات اوحد -

عند  اعهاسترجا نیةامكإ حةاتإلت انالبیاكرة؛ یمكن للمستخدم تخزین الذاوحدة  إلى فةاضإلاب        

ت تخزین از، وهي وحدالجهاتشغیل  فایقإب ااتهیمحتو تفقد  زین مختلفة الت تخاسطة وحداجة، وذلك بو الحا

لمرنة ا صاقر ألارجیة مثل ات تخزین خاوحد أوز، الجهاخل المثبت دالصلب القرص اخلیة تتمثل في اد

كبیرة  اسعة تخزینه صبحتأبحیث  اكبیر  التخزین عرفت تطور ات اوحد نأ إلىلضوئیة، ونشیر ا صاقر ألاو 

  .لیةاع وبجودة اجد

 (Communication Units): ل اتصال ات اوحد -

 اوظیفته جهزةأ، وهي سیةاسألاسوب الحات ال من مكوناتصالا جهزةأ صبحتأت الشبكابعد ظهور 

  .سوبالحا التي یتصل بهات الشبكالملحقة و ا األجهزة إلىت المعلوماضبط مرور 

  

  سوب الحلدیة المات امكونلا) : 7-2( رقم لشكلا

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 , Ralph M. Stair ; George W. Reynolds ,Fundamentals of Information Systems, Course Technology :لمصدرا

Cengage Learning , USA, Sixth Edition, 2012, P 64 

 

  قرص ضوئي ، شریط ممغنط: وحدات التخزین 

  وحدات اإلدخال

  لوحة مفاتیح -

  شاشة اللمس -

  وحدات اإلخراج

  طابعة -

  شاشة العرض -

 وحدات االتصال

 شغیل المركزيوحدة الت

وحدة 

 الرقابة

وحدة 

الحساب 

 والمنطق

 كرةالذاوحدة 
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  سوب الحاتطور : الثاث

یة اع بدم 1939سنة  مریكیةألالمتحدة ات ایلوالارد بارفامعة هاسوب في جالحاء ابن تالاو مح تأبد

" سم اعلیه  طلقأو  1944یكي ضخم تم تشغیله سنة نالكترومیكإز ایة، وتمثل في جهنالثالمیة العالحرب ا

 عمالضیة لألالریا لاو لجدا داعدإلستخدم ابیة، و الحسات العملیا ءادأ، وتمیز بقدرته على "1ركام

1.لعسكریةا
  

ت احة مئات كبیرة یشغل مسالالعشرین یحتل صالقرن ا تاربعینیأسوب عند ظهوره في الحا ناك

لثمن، اكونه مرتفع  إلى فةاضإیة، نابیة كل ثات حسام بعملیالقیات قدرته تقتصر على نالمربعة، وكا رامتألا

  2.تالحكومات و المؤسساكه على متالاقتصر اته، لذلك ناب صعوبة نقله وصیناج إلى

 حلهامر ریخ معینة لتحدید كل اتو ، یصعب تحدید )لاجیأ(حل اسوب بعدة مر الحالقد مر تطور تقنیة 

حث، البا اعتمدهالتي ادر المصاخلة في المدالبحثیة ات اماهتمالایة كل جیل، بسبب ایة ونهامن حیث بد

  3:لیةالتا) لاجیألا(حل المر ا ليإ رةاشإلاه یمكن نا الإ

 جانتإبلمتحدة ات ایلوالات في امت عدة شركاق) : 1954 إلى 1946لفترة من افي (  لواأل لجیل ا

لبحث ال امج   IBM  مأبي  يألحكومة، حیث دخلت شركة اعة و الصنافي  اریاسیب لكي تستخدم تجالحو ا

  :لجیل فيا اسوب هذائص حاخص همأتتمثل سیب، التسویق للحو التصنیع و التطویر و او 

 ؛اإللكترونیةئر الدو المفرغة في تصمیم ا بیبانألاو ت امالصمام استخدا - 

 لتخزین؛ادرة لجة وقالمعاض قدرة اخفنا - 

 سوب؛الحاكبر حجم  - 

 .مجالبر ا داعدإفي  لةآلام لغة استخدا - 

 بیبانألال استبداحجم متوسط بعد  اسوب ذالحا صبحأ): 1964 إلى 1954لفترة من افي (  ينالثالجیل ا

، ءاخطألاو  لاعطألات رة وتقلیل معدالالحر التغلب على مشكل اعد ذلك في ازیستور، وقد سنالتر المفرغة با

لجیل ا اتمیز به هذ اهم ماز، و الجهاهم في تقلیل تكلفة ازمة للتشغیل، وسلالائیة الكهرباقة الطاوفر في  اكم

  :لیةالتائص الخصاسوب الحامن 

 لمفرغة؛ا بیبانألاو ت امالصمازستور محل نالتر ا لحالإنتیجة  اكبر، وهذاقل وقدرة احجم  - 

                                                           
 .92، ص 2014، مصر، سكندریةإلامعة اه، غیر منشورة، جالة دكتور ا، رسلرقميالمجتمع ات اوتحدی اإللكترونیة اإلدارةل، العاسر محمد عبد ای -1

 .36ص  بق،ازي، مرجع ساح بیومي حجاتلفاعبد  -2

ح بیومي الفتاعبد  ؛61- 60، ص 1989 ى،األوللطبعة الشروق للنشر، مصر، ار ا، دات وتطبیقهالمعلوما اتكنولوجیدي، الهامحمد محمد  -3

 .37 – 36ص  بق،ازي، مرجع ساحج
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 .جمالبر اوتطویر  داعدإلي في العالمستوى ات ام لغاستخدا - 

 Integrated)ملة المتكائر الدو اب تنزستوراالتر استبدلت ا): 1970 إلى 1959لفترة من افي (  لثالثالجیل ا

Circuits)  . ءة اوتعمل بكف اصغیرة جد ماحجأو ت كبیرة ات سعات ذاكر اب ذاستیعا إلىلتطور ا اهذ دىأوقد

  :لیةالتائص الخصاسوب بالحالجیل من ا اتسم هذا ت، وقدالمعلوماع استرجافي تخزین و  لیةاع

نصف  إلىلجة المعادة سرعة قدرة ازی إلى ديألذي ازستور، نالتر املة محل المتكائر الدو ا لحالإ - 

 یة؛نالثاملیون عملیة في 

 ز؛الجهاكبر للتحكم في حجم ا نیةامكإ - 

 .لمتعددةالبرمجة اسیب وظهور الحو ادة قدرة ازی - 

ت اذ لسیلكونائق المعتمدة على رقات اكر الذاعة الصن لتوصلاب أبد): 1990 إلى 1971من ( بعالر الجیل ا

سیب الحو الفترة ظهور امیز هذه  ام همأ، اً لكبیرة جدالتخزینیة السعة الصغر و اهي في المتنالحجم ا

 اسبهاح (IBM) مأ.بي.يأ، حیث قدمت شركة األفراد لاو متنسوب في الحالتي جعلت الصغیرة، الشخصیة ا

 ات كبیرة في هذتحوال إلى دىأ نهألل المجا اطفرة في هذ ال هذ؛ وقد شك1981لشخصي في سنة ا

  : لمرحلةامیز هذه  اهم مال، و المجا

 ؛ (C)لسي اولغة  (Pascal)ل اسكالي مثل بالعالمستوى ات اظهور لغ - 

 ؛DOS صاقر ألام تشغیل اظهور نظ - 

 ؛تالمؤسساتب افي مك الهحالإ و ، (WAN)ق النطاسعة اوو  (LAN)لمحلیة ات الشبكاظهور  - 

لیة و العالتخزینیة ا اكرة وقدرتهالذالجیل بصغر حجم ا ایتمیز هذ): نآلا إلى 1990من ( مسالخالجیل ا

بعد ظهور شبكة  اهمیتهأدة ات وزیالشبكاتطور  إلى فةاضإلمتطورة ، ات البرمجیا، و ائقة جدالفالسرعة ا

 همأ لاجمإویمكن عي ، الصناء الذكات ام تطبیقاستخدالتي مكنت من ات الجالمعاترنت، وظهور نالا

  :تيألالجیل في ا ائص هذاخص

 لمعقدة؛ات التطبیقاسب التي تنالج، و امن مع كثرأسیب تعتمد على اظهور حو  - 

 ري؛التجال المجا اترنت ودخولهنالاظهور  - 

ت من طرف انالبیاعد اقو  إدارة أنظمةلمتطورة و ات التطبیقالتشغیل و امج العدید من بر ا راصدإ - 

في عدة  "ویندوز"لتشغیل ام التي قدمت نظا(Microsoft) یكروسوفتاة مثل مئدات متخصصة ر اشرك

 ؛تار اصدإ

  . لضوئیةا صاقر ألاو للیزر ات ابعاملحقة متطورة مثل ط جهزةأظهور  - 
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لمعرفة اتسخیر  إلىلذي یهدف اعي اصطنالاء الذكا ةادأ صبحأسوب الجدید للحالجیل ا نأ اكم

  .لمتطورةات المعلوما أنظمة ومختلفلخبیرة ا نظمةألاد اعتما مكنأو ، نانسإلالخدمة 

ملحقة جدیدة، وقد  جهزةأته، وظهور اسوب تطور مختلف ملحقالحافق تطور اه ر نا إلىونشیر 

ت ات ذامیر الكالتخزینیة، مثل ا اسعته اوكذ اتهاوجودة مخرج الیة وسرعتهالعا ابقدرته األجهزةتمیزت هذه 

ت اجاحتیالالذوي  لادخإلات ا، ووحددابعألاثیة لثالات ار النظات و ابعالطالتصویر، و الیة وجودة العالدقة ا

 التي تكشف عنهالمبتكرة ا األجهزةمن  ا، وغیرهالكبیرة جدالسعة ات التخزینیة ذا صاقر ألاو صة، الخا

  .  لمصنعة كل یومات المؤسسا

علیه في  ستكون ایمكن معه تصور م ، بشكل المذهال ات تطور ااإللكترونیلم اع اتشهد تكنولوجی

سیكون علیه  ام أوسیب الحو الي من الحالجیل ائص الصعب حصر خصایجعل من  القریب، ممالغد ا

سیب اتفوق سرعة وقدرة حو  اتهالجاسیب وقدرة معالحو الجدید من الجیل اسرعة  صبحتأ، حیث مستقبال

ب ناج إلىلة الجو اف تالهو اللوحیة و ا األجهزةلمحمولة و اسیب الحو ات،  فظهور المر ات ابع بمئالر الجیل ا

على  ثیرهأوتسوب، الحالغموض بخصوص مستقبل اتزید من  اترنت كلهنالاتیة على شبكة المعلومالثورة ا

حتى  التكنولوجیاتطور هذه  زاو تجصة، فقد ابصفة خ األعمالل امة ومجالبشریة بصفة عاة الحیاب نالجو ا

   1.لالمجالمتخصصین في اء الخبر ات اتوقع

ل اتصالا اسوب وتكنولوجیالحا ابین تكنولوجی جاو لتز انتیجة  2لذكیةاتف الهو ا جهزةأولعل ظهور 

سطة اترنت بو نالال بشبكة اتصالا نامكإب صبحأ، حیث 3لالمجا اسلكي ینبئ بعصر جدید في هذلالا

ل ات مختلفة للجو اسوب، وقد ظهرت تطبیقاللح سیةاسألائص الخصایتمتع ب صبحألذي المحمول اتف الها

ر هذه اتشنا تانیامكإل ایعد مؤشر  امم    M-commerce: بـ لیهإر ایش ام – اإللكترونیةرة التجال افي مج

  .خرىأت الات في مجالتطبیقا

 ندرویدالات اوتطبیق جهزةأ نأ الإت؛ اللمؤسس اسیً اسأ ار الذكي لیس خیاتف الها نأورغم 

(Android)  ت اتفید منه تطبیق اً جدید الاح مجیتی ا، مم)طنینالمو ا أوئن ازب( األفرادلمفضلة لدى اهي

  4.اإللكترونیة اإلدارة

                                                           
ن، ام رضو لسالا، ترجمة عبد لمستقبلاطریق : نترنتال ابعد تیة المعلوما، بیل جیتس: نظرأب بیل جیتس اءت في كتالتي جات التوقعاحتى  - 1

 .ابعده اوم 191، ص 1998رس الكویت، ما، بادآلاو لفنون افة و الوطني للثقالمجلس ا، 231المعرفة، عدد رقم لم اسلسلة ع

 .لخلويال و الجو ال؛ النقامثل  زالجهانفس  إلىمة ات تشیر بصفة عاعدة تسمی التي تطلق علیها - 2

 .191ص  بق،امرجع س، الهوشبوبكر محمود ا  - 3

 .162ص ، 2005 الطبعة الثانیة، ،مكتبة الملك فهد الوطنیة، السعودیة، بین التخطیط والتنفیذ اإللكترونیة كومةحال، لعبودا بن ناصر فهد - 4
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  سوبالحا عانو أ: ابعار 

 عانو أهم ا، و اتصنیفه أو ائصهاسیب، تختلف حسب خصالحو امبتكرة من  عانو أظهرت عدة 

  1:یلي ام)  الحجمه اطبق( سیب الحو ا

 : لشخصیةاسیب الحو ا- 1

ئقة الفالقدرته  الفردیة نظر اته اماستخداب ناج إلى، األعمالل اسع في مجاق و النوع على نطا ایستخدم هذ

  .لمختلفةات الشبكالعمل في الشخصي هو محطة اسوب الحایكون  الباته، وغاوسهولة تطبیق

 : لمحمول اسوب الحا - 2

یمكن  اریة مزود بهاقته من بطالشخصي ولكنه یستمد طاسوب الحات ائص وقدر اسوب له خصاهو ح

: سوب مثل الحا الهذ طانمأ، وقد ظهرت عدة خرأل ناحمله من مك لذلك یمكن اقل وزنا، وهو اشحنه

  . (Laptop)لمطوي اسوب الحا  (Notebook)لمفكرة اسوب اح

   Minicomputers: لمتوسطة اسیب الحو ا 3

من  امهاستخدالشخصیة یمكن اسیب الحو امن  علىأت ات قدر اوهي ذ لمتوسطالمدى اسیب اتسمى حو 

ت طرفیة ات تعمل كمحطاشافهي تعتمد على وجود ش الوقت، لذا لمستخدمین في نفساطرف عدد من 

(Terminals)سیب الحو اتستخدم كوحدة خدمة مركزیة لشبكة  ا، كم(Server).  

  Mainframe computers: لمركزیةاسیب الحو ا - 4

بیة متعددة، وتعمل وفق نظم الجة حسامع ءاجر إللمتوسطة، تصمم اقدرة من  علىأسیب اهي حو 

لطرفیة، لذلك تستخدم في العمل ات المحطاسیب عدد كبیر من الحو ارة، تتضمن هذه تشغیل جد متطو 

  .لعمومیةا تار ادإلاو  نالطیر ات البنوك وشركات یومي كبیر، مثل مالات حجم تعات ذالمؤسسا

 إلى فةاضإئم ونظم تهویة، اقة دالمصدر ط اجهاحتیا، و اع ثمنهارتفاسیب الحو ایؤخذ على هذه 

  .لتشغیلامج ونظم البر المصنعة للحصول على الجهة اب اط مشتریهارتبا، و این علیهملاص للعاتدریب خ

    Super computers: قةلعمالاسیب الحو ا - 5

حد الج و امن مع كثرأقد تحتوي على  الرئیسیة، كما اكرتهامة ذاسیب بضخالحو اتتمیز هذه 

Processor ئق، الفالتشغیل ات تستخدم اسسسیب في مؤ الحو النوع من ا ایستخدم هذ. لمرتفعةا ا، وتكلفته

  .ءالفضات الالمیة ووكالعالبترول ات العسكریة، شركات المؤسسامثل 

 إدارةمن  اإللكترونیة اإلدارةت اتتطلب تطبیقلصغیرة، و اسیب الحو اعلى  اإلداريلعمل ایعتمد        

، من اإلدارةعمل ، حسب طبیعة اجهالتي تحتاسوب الحا جهزةأت اصفاومو  اتحدد تكنولوجی نألمؤسسة ا
                                                           

 .59- 58ص  ، مرجع سابق،زياح بیومي حجالفتاعبد  - 1
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ت ابعامن ط الملحقة بها األجهزةت اصفامو  التخزینیة، وكذا ا، وسعتهاوسرعته األجهزةت اشاحیث حجم ش

   .لخا... لرقميالتصویر او  اإللكترونیةلبصمة ا جهزةأو ئط تخزین اووس مدمجة صاقر أو 

، وتختلف )تاومبیوتر لكا(سوب الحا جهزةأفي من اوجود عدد ك اإللكترونيم النظایتطلب تشغیل       

ت من حیث اصفاسیب بمو احو  جهزةألمؤسسة، بحیث تتوفر اط اسیب حسب طبیعة نشالحو ائص هذه اخص

 جهزةأو ت ابعالطات حیث تختلف النسبة للملحقالشيء باونفس . لتخزینیةا اوسعته اوسرعته امهاحجأ

لمدمجة ا صاقر ألات ارئایة وقلرقمالتسجیل التصویر و ا جهزةأو لضوئیة ات اسحالماو  اإللكترونیةلبصمة ا

  1.لتخزینائط اووس

ئیة، وذلك الكهرباقة ائم للطابد من وجود مصدر دت الالموزعاو  جهزةلأللمستمر التشغیل ا نالضمو 

  .طیةاحتیالاقة الطات اقة غیر متقطع ومولدایتطلب توفیر مصدر ط

  اإللكترونیةت الشبكا: نيالثالمطلب ا

 إدارةلحدیث عن ایمكن  ، فالاإللكترونیة اإلدارةلحیوي لتطبیق المكون ا ةاإللكترونیت الشبكاتشكل        

 دارةلإل لیةآلاسیب الحو ائدة اتتحقق ف ال ا، كماإللكترونیةت الشبكاودور  همیةأبمعزل عن  إلكترونیة

   .الربط بینهابدون  اإللكترونیة

  ائدهالشبكة وفو اتعریف   - أوال

سطة اشر بو امع بعض بشكل مب ات بعضهاسوبالحاعة من هي توصیل مجمو  اإللكترونیةلشبكة ا

لحصول اعیة، بغرض الصنا راقمألاعن طریق  أوسلكیة، لالالسلكیة و اتف الهاعن طریق خطوط  أوسلك، 

  2.تاسوبالحابین  افیم ادلهات وتبانالبیات و المعلوماعلى 

لبعض لتمكین ا امع بعضه ربطت) قلألاثنین على ا(سیب الحو اسوب هي مجموعة من الحاشبكة          

لمتوفرة لدى ادرة المصات و انالبیاركة في المشات و المعلومادل اجل تبابینهم من  اسل فیمالتر امن  امستخدمیه

  3 .خرألالبعض اتتوفر لدى  لتي الالشبكة و البعض من مشتركي هذه ا

لشبكة من اتخدمي ل لیتمكن مساتصاوترتبط بخطوط  اسیب تنظم معالحو الشبكة من مجموعة من اتتشكل 

  4:تيالالشبكة تتمیز با نات؛ وبذلك فالمعلومادل ارد وتبالمو اركة امش

                                                           
 .70-69ص  بق،امرجع س ، لحسناحسین محمد  - 1

 .134ص  ،نفس المرجع السابق - 2

 .40ص بق،امرجع س،  اإللكترونیة اإلدارةلصیرفي، امحمد  3

 .22، ص 2005 ردن،ألائل للنشر، ار و اد ،اإللكترونیة اإلدارةت اشبكلمي، الساق محمد الرز اء عبد عال 4
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 عدة ؛امتب كنامأفي  أو نالمكاموجودة في نفس ) قلألاثنین على ا(سیبامجموعة حو  - 

عدة  أوفیة اسع یغطى منطقة جغر او  أو ام محلیالنظا ا، قد یكون هذاحداو  امالتشكل نظ امنتظمة مع - 

 طق؛امن

 أوسلكیة  ال أولخطوط سلكیة الشبكة؛ وتكون هذه ام اصر نظالتي تربط عنا: لاتصاخطوط وجود  - 

 ؛الشبكة وبنیتهالربط شكل ا، بحیث تحدد طریقة امزیج بینهم

 ت؛المعلومامج و البر ات و المعداوهي : حةالمتارد المو ا - 

دل اوتب اإلمكانیاترد و المو اركة اسیب بغرض مشالحو ال بین اتصالالشبكة لتحقیق اتهدف  - 

  . تالمعلوما

، اقلهات وتنالمعلومادل ا، وتبلیهإلدخول امن شخص  كثرألت یمكن اللمعلوم الشبكة مخزناوتشكل 

 أوكلمة سر ( تبشفرات دخول محددة احی، وفق صالاتعدیله أو الحذف منهاو  الیهإ فةاضإلایمكن  اكم

 ناك نأ، فبعد اإلدارةوب في سالحام استخدات نقطة تحول في الشبكاوقد مثلت . ص بكل شخصاخ) رمز

جل امختلفة من  ریةادإكز ادة في مر ناسیب مسایمكن ربط عدة حو  صبحأسوب بمفرده، اد على حاعتمالا

  1.تانالبیاركة ال ومشاتصالا

 اإللكترونیةت التطبیقا نلضخمة، ألالمستقبل اسوبیة تمثل سوق الحا اإللكترونیةت الشبكا صبحتأو 

  .تالشبكا بدون ائدهایمكن جني فو  ال

  2:لیةالتافع المناتحقیق  إلىلتشبیك اتهدف عملیة و 

 لشبكة؛ات بین مستخدمي البرمجیاركة في المشا - 

 ت؛الملفات و المعلومادل اتب حةاتإ و ت، انالبیاعد ات وقو المعلوماركة في المشا - 

 ركةال مشمن خال ادي لهاقتصالالتشغیل الي التا، وب)األجهزة(دیة المادر المصاركة في المشا - 

 ؛امهاستخدا

 ز؛اجنالاسرعة  إلىیؤدي  الشبكة مماصر ام على عنالمهالموزعة بتوزیع الجة المعاتطبیق  - 

 لشبكة؛امستخدمي  نشطةألتكلفة  قلأوبلیة ال، وموثوقیة عاتصالاءة وسرعة اتحقیق كف - 

 ؛نظمةلمركزیة لألالسیطرة اتحقیق  - 

 لشبكة؛اصر افق بین عنالتو امین ات - 
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 ؛)لاتصالا(لشبكة امستخدمي قشة بین المناطب و التخا - 

 ت؛المعلومایة احم - 

  : لشبكة ات امكون  - ثانیا

مج اخیرة في بر الادیة، تتمثل هذه الماصر غیر العنادیة و الماصر العنات من عدد من الشبكاتتكون 

لشبكة اف شكل ختالات بالمكونالشبكة، وتختلف هذه ارد امو  إدارةلمسؤولة عن التشغیل انظم  أو

: دیة فيالماصر العنامة تتمثل اوبصفة ع ،اجلهامن  نشئتألتي ا ضاغر ألاو ، المستخدمة فیها التكنولوجیاو 

 workلعمل ات اتسمى محط خرىأسوب اح جهزةأ،  Serverدم الخاسوب رئیسي یطلق علیه از حاجه

stationصرالعناهذه  تيألال ، ونبین في اتصائط ا، ووس.  

 Main Server: لرئیسي الخدمة از اجه – 1

لشبكة وتنظیم ا إدارةسوب یعمل على از حادم ، ویتمثل في جهالخا أولمزود ا ایضأیه لیطلق ع       

  .لكبیرةالتخزین اقة السرعة و طاب اسوب متمیز الحا ات، یكون هذالمعلومامرور 

 Work Stations: لعمل ات امحط – 2

ت ایالعمل نهات اتبر محط، وتع(Client)لعمیل الشبكة تسمى اسیب شخصیة ملحقة باوهي حو       

  .لشبكةات امن خدم تستفیدلطرفیة ا

  : لتوصیلائط اوس -3

ت من المعلومات و انالبیا، ویتم نقل الشبكة ببعضها ءاجز ألتي تقوم بتوصیل ادیة الماصر العناوهي 

  1.تالشبكاء افي بن صلألاوهي  كثرأ أولربط بین موقعین ا اوظیفته جهزةأ، وهي الهخال

ت الشبكا تصنف ؛ لذلكسلكيلالال اتصالا أولسلكي ال اتصالالمختلفة باسیب الحو ان لربط بیاویتم 

لسلكي ال اتصالال، حیث یعتمد اتصالائل اسلكیة حسب طبیعة وست الاشبكت سلكیة و اشبك إلى ایضأ

ت المجمعاو   swichesت لمبدالالشبكة و ات اقالربط مثل بطا جهزةأتتمثل في ) ملموسة(دیة اقل ماعلى نو 

Hubs من  عانو أعدة  التي تستخدم فیهاتفیة الهالخطوط ا، مثل )تبالالكا( كساللأللمختلفة ا عانو ألاو ؛

 ءادألات ات ذانالبیائل نقل احدث وسالتي تعد من ا) لبصریةا(لضوئیة ا فالیألا كسالأو لتوصیل، ا كسالأ

  .لیةالعالكلفة او 

دي، ولكن ام قلانج اتحت لتي الاطیسیة الكهرومغنات الموجاسلكي على لالال اتصالایعتمد  ابینم  

لمیكروویف ا جهزةألمتخصصة؛ مثل ا لارسإلا جهزةأعبر  تار اشإلا أوت الموجاتلك  لارسإیتم 

(Microwave)   1.عیةالصنا راقمألاو 
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   :لشبكةاتصمیم  لاشكأ -ثالثا

 امختلفة بسبب م الاشكأت الشبكا، تتخذ اتهامكون الهلتي تتوزع من خالالكیفیة الشبكة ایقصد بشكل 

لتي ا األعمال ءادأللمطلوبة ات اصفالمو اف ختالنتیجة ال ایضأو سوب، الحات التطور في مجل تقنیایتیحه 

دي للشبكة مع المالترتیب التوصیل و الشبكة طریقة المطلوب من الغرض اویحدد 2ت؛الشبكا اتصمم له

  .لسرعةالتكلفة و ار اعتبالافي  خذألا

لحلقي، الشكل او  لنجميألشكل الخطي؛ الشكل ا: ت نجدالشبكا امم بهلتي تصا لاشكألا همأومن 

  .لاشكألایلي هذه  اته، ونوضح في مالكل شكل ممیز  نأبحیث 

 Bus: لخطیةالشبكة ا -1

لشبكة، اسوب مركزي للسیطرة على عمل اتتضمن ح ، فهي الار اتشنات الشبكا لاشكأ كثرأتعد 

  لبعض، ا الشبكة ببعضهاصر ادم لتوصیل كل عنرئیس یستخ) بلاك(تعتمد على وجود سلك  انمإ و 

  3:لیةالتات المیز الشبكة باز هذه اتمت

 ة؛نالصیالتركیب و اسهولة  - 

 لتوصیل؛ا كسالأقل كمیة من اتتطلب  انهألغیر مكلفة  - 

 .جة لذلكالحالشبكة عند اسهولة توسیع  - 

  :لتصمیم فهيا ابرز عیوب هذا امإ

 ؛خرىألامیم اصلتارنة بالمتصلة مقالنسبي للشبكة البطء ا - 

 لمنقولة؛ا رةاشإلا فاضعإ إلىلشبكة یؤدي التوسیع  كسالألات م مطوالاستخدا - 

  .لشبكةالسلك عند حدوث عطل في الحدث بالقطع ا ناصعوبة تتبع مك - 

 Star: جمیةالنلشبكة ا -2

وحدة تحكم (سوب مركزي الي، تحتوي على حاع ءادأ المستوى ولهالیة اتتشكل بطریقة توصیل ع       

سم لوجود الا المتصلة، وسمیت بهذا األجهزةت بین الاتصالالسیطرة على جمیع اله ، یتم من خال) زيمرك

  منفردة، خرىألاسیب الحو الوسط وترتبط به الرئیسي في اسوب الحا

  4:تيالالنجمیة بالشبكة اتتمیز 

                                                                                                                                                                                        
، مرجع اإللكترونیة اإلدارةشبكات لمي، الساق محمد الرز اء عبد ، عال306-300ص  بق،ا، مرجع سالمهتديسوسن زهیر : كثر تفصیلانظر با -1

 .24-23ص  بق،اس

 .310، ص مرجع سابقلمهتدي، اسوسن زهیر  -2

 .149ص  بق،ا، مرجع سآخرونو  ؛لفرجيادل حرحوش اع -3
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 ؛ اء و یمكن تعدیلهالبناشبكة بسیطة  - 

سوب الحاب اجدیدة عن طریق ربطه جهزةأ فةاضإبلة للتوسع، بحیث یمكن بسهولة اشبكة ق - 

 لمركزي؛ا

 ؛املهالشبكة بكاتعطل  إلىلطرفیة اسیب الحو احد ایؤدي تعطل  ال - 

 .ت مختلفةاربط من نوعی كسالأم استخدالتحكم مركزي ویمكن ا - 

  : لشبكة فتتمثل في اعیوب هذه  امأ

 ؛املهالشبكة بكاتعطل  إلىلمركزي اسوب الحایؤدي عطل  - 

 .الیة نسبیاع اتعتبر تكلفته - 

 Ring: لحلقیةالشبكة ا -3

لشبكة في ال في اتصالاسیب بحلقة مغلقة على شكل حلقة، وقد یكون الحو التصمیم تتصل ا افي هذ

ت انالبیال مزدوج فیمكن تحریر اتصالایكون  أوحد، اه و اتجافي  الإت انالبیایمكن نقل  حد بحیث الاه و اتجا

  1).عكسه أوعة السارب اه عقاتجامع ( هین اتجالافي 

  2:لتصمیما اهذ ایامن مز 

لشبكة، ومشكلة اتعطل  إلىیؤدي  ال األجهزةحد اعطل  نألشبكة بحیث الیة في العالموثوقیة ا - 

 لمتصلین به فقط؛ازین الجهابل تؤثر على الكا

 ؛الیهإلدخول السرعة وسهولة اتتمیز ب - 

 .جدیدة بسهولة جهزةأ فةاضإلتوسیع، فیمكن ابلیة اق - 

  .لمستخدمةالتوصیل ات اقات و بطبالالیة للكالعالتكلفة اشبكة فتتمثل في لاعیوب هذه  امأ

  : لشبكة ات الامج -رابعا

 :إلى اتهاخدم التي تشملهاقع المو ا أو، التي تغطیهاحة المسات حسب الشبكاتتنوع 

 LAN  Local Area Network: لمحلیة الشبكة ا -1

لبعض ا اموصولة ببعضه جهزةأو سیب ا، وتتكون هذه من حو ات ظهور الشبكا عانو أل أو تعتبر  

تتمیز  .بنیةأمجمع  أویة امثل بن افیة صغیرة نسبیا، وموزعة عبر منطقة جغر كثرأ أوحد اسطة سلك و ابو 
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سیب في الحو المحلیة من ربط عدد من الشبكة اوتتشكل . 1سلالتر ا ءاخطألیة وقلة العالسرعة الشبكة باهذه 

  .لشبكيالربط ا جهزةأریق لمؤسسة، عن طادة لنفس المبنى وعانفس 

 MAN  Metropolitan: قلیمیةإلالشبكة ا  -2

عدة امتب كثرأ أولمدى، هي نتیجة ربط شبكتین محلیتین المتوسطة ا أومعة الجالشبكة ا ایضأتسمى        

   2.فةمختل كنامأفروع في  التي لهات المؤسسا ا، تستخدمهافیاجغر 

 ذنإ، 3صةاتفیة خاسطة خطوط هالمحلیة بو ات الشبكاین لشبكة على منطقة متوسطة للربط باتمتد هذه 

ق اعلى نط المحلیة لفروعها اتهالمؤسسة، تربط بین شبكا أولجهة ابعة لنفس ات البالشبكة تكون غافهذه 

 .لمحلیة ولكنه محدودالشبكة اق اسع من نطأو 

 WAN  :میةالمتر الشبكة ا -3

طق اتغطي من انهأ الإلمحلیة ات اشبكلاسعة تعمل بنفس طریقة عمل الو اطق المنات اتسمى شبك

، وتقوم ناعدة بلد أومختلفة من بلد معین  ءاجز ألموجودة عبر ا اتبهات بربط مكالمؤسساسع، بحیث تقوم أو 

عدة دون امتب كنامأت بین المعلومادل اق، لیتم تبالنطاسعة التغطیة بصورة و اعیة بتوفیر الصنا راقمألا

سعة، بحیث تكون الو الشبكة ال عن اضح مثأو ترنت نالاوتعتبر شبكة ، 4تبالالكالتوصیل با إلىجة الحا

 الالبنوك مثاصة الخا لامو ألا عایدإ و سحب  جهزةألشبكة، وتعد امتصلة عبر  األجهزةسیب و الحو ایین مال

  . تالشبكالنوع من ا ام هذاستخدال

  : اإللكترونیة اإلدارةت اشبك عانو أ -خامسا

 Intranetت ناتر نال ا: خلیة للمؤسسةالدات الشبكا -1

حیة یملك صال لتي الا ةاإلداری أولمصلحیة ا األعمالصة بالخالشبكة ات ناتر نالایقصد بشبكة 

 أولمصلحة اموظفو  الإ اع علیهطالالا أو ات وحذفهانالبیا فةاضإب ةاإلداری األعمال ءاجر إ و  الیهإلدخول ا

تب منتشرة حول ابل قد تكون بین مكفي محدد، اجغر  ناتكون محصورة في مك وهي شبكة قد ال ،5لمؤسسةا

ج هذه المؤسسة، لذلك تحتامحصورة على موظفي  الیهإلدخول احیة صال نأ الإلمؤسسة، الم لنفس العا
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3
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ق، وقد اختر لال اهدف ایجعله المهمة ممالمؤسسة ات اعلى ملف ائهاحتو لیة، الایة عاحم أنظمة إلىت الشبكا

  .تترننالالشبكة غیر متصلة بشبكة اتكون هذه 

عد اریر، وقو التقات و المعلوما إدارة: لمؤسسة مثلامج عمل ام برنات بمهناتر نالاتختص شبكة 

بین ) لصورةالصوت و اب(لمختلفة ات الاتصالا نالموظفین، ضما أعماللموردین، تسییر ائن و الزبات امعلوم

ت السریع للملفادل اتبلالمؤسسة و اخل اد األفرادبین  نيآلاصل التو الشبكة اتوفر هذه . لفروعاتب و المكا

  .دارةل لإلالفعا ءادألاو  األعمالهم في سرعة تنفیذ ایس ات، ممسالالمر اریر و التقاو 

 Extranetت ناكستر إل ا: ءلعمالاخلیة للمؤسسة و الدالشبكة ا - 2

ء حق لعمالاخلیة تتیح لبعض ات دامجموعة شبك أو) تناتر نا(خلیة ات شبكة دناكستر إلاتعتبر 

  .صةام كلمة مرور خاستخداب (Internet) ترنتنالاقت عن طریق شبكة و  يأفي  الیهإلدخول ا

لتي ا ثابحألاكز اء ومر لعمالات و المؤسساصة بالخات ناتر نالات ات شبكناكستر إلاتربط شبكة 

لنوع من ا اتستخدم هذ. لكل مؤسسة تننتراالاظ على خصوصیة شبكة الحفامشتركة، مع  أعمالتجمعهم 

ت، وتؤمن هذه امعالجالتعلیم و المصرفیة ونظم ات مالالتعالبنوك و ات امثل شبكت عدیدة الات في مجالشبكا

  1.ائهت وعمالالمؤسساصة بین الخات المعلومادل الشبكة لتباخل المطلوب دا منألالشبكة ا

لمؤسسة ات ناتر نارة من ارد مختالتي تربط مو ا   Webلویب ات اتقنی إلىت ناكستر إلاتستند شبكة 

لمؤسسة امن  ت لكالالخدمابعض  ءادألشبكة في اتفید هذه ، و 2خرینآلاء الشركادین و لمور ائن و الزبامع 

ل عروض استقباتیر، و الفو ابعة تحصیل اء، متالشر العرض و ات ا؛ فتسهل عملیاملین معهالمتعاو  ادهافر إ و 

  . لخا... لتوظیفا

   Internetترنت نال ا: ( لمیةالعالشبكة ا -3

م اكبر نظافهي  الهت تعمل من خالناكستر الات و ناتر نالات اشبك نال" تالشبكاشبكة "تسمى 

هي شبكة دولیة مكونة من و .تاقیاتفالات و ار الحو ا ءٕاجراو ت المعلومادل اط وتبارتبالال و اتصلال إلكتروني

 يأل اتصالتي تمكن من الصفحة و اخل هذه اقع دالمو المیة وعدد من ات، وتتكون من صفحة عاعدة شبك

  3.خرآ ليإسب اح يآب ليإسب اح

                                                           
 .41 – 40ص  ، بقالحسن، مرجع ساحسین محمد  -1

مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة دراسة استطالعیة في بیئة عمل عراقیة، : غسان قاسم، تحلیل مكونات البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات -2

 .13ق، ص العر ا، 2013لكلیة، اص بمؤتمر اخ عدد الجامعة،

 .26ص  ،بقامرسي، مرجع س نبیل محمد -3
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 لارسإلت وسیلة ناك نأبعد  اضیافتر ا اقعاتمثل و  صبحتأبحیث  الشبكة كثیر اوقد تطورت هذه 

  1:اهمهأت الخدمالعدید من اتوفر  صبحتأو ؛ اإللكترونيلبرید اعبر  الهاستقبائل و الرسا

 Telecommunication network: ل عن بعداتصال اخدمة  -

مل التعا اطق مختلفة، لیتم عبرهات في عبر منالشبكاسیب و الحو الربط بین اترنت نالاشبكة  حتاتأ      

  .یةنابصورة مج ادلهاوتب اع علیهطالالاسوب و الحامج ات وبر الملفاب

     Dialogue forums: رالحو ات اخدمة منتدی -

ل اتصاعدة عبر افیة متباقع جغر اجدون في مو ات یتو اش بین مجموعاوهي خدمة تمكن من فتح نق  

  . ترنتنالاى شبكة مرئي ومسموع عل

 Electronic Mail: اإللكترونيلبرید اخدمة  -

ترنت، حیث نالاشبكة  التي تتیحهالتقلیدیة ا سیةاسألات الخدمامن  اإللكترونيلبرید اتعتبر خدمة 

دیق افتح صن دافر لألیمكن  الشبكة، كمافي  اقعهاعلى مو  إلكترونیةدیق بریدیة اصن ءانشإت المؤسسایمكن 

 انائق مجالوثائل و الرسادل اتب نیةامكإلخدمة الخدمة، توفر هذه التي تتیح هذه المیة العاقع امو لابریدیة على 

  .نامأو وبسرعة 

 Chatting: تادثالمحاخدمة  -

لصوت اصل بالتو اترنت، فیمكن نالامج مخصصة في شبكة اي عبر بر نالمجاطب التخاهي خدمة       

  .بةالكتالصورة و او 

 File Transfer Protocol: ت الملفادل اخدمة تب -

لبحث اكز العلمي بین مر ابع الطات ات ذالملفاجل نقل اصة، من امج خالخدمة بر اتستخدم في هذه 

   . ربالتجات و الخبر ا ادلبلت ابینهت اقیاتفاضمن  دیمیةاكألات المؤسساو 

 Web: لویب اخدمة  -

لجمیع  احتهاتإ و لمختلفة، ا إللكترونیةاقع المو الربط بین ا اترنت وظیفتهنالامج على شبكة اتتمثل في بر       

 ام إلى فةاضإ، الترویج لها أولسلع اء اشر  أو، ادرهات ومصالمعلومالبحث عن الشبكة بغرض امستخدمي 

ئق الوثات و الملفالحصول على ا نیةامكإ و فیة؛ اوصحیة وثق میةعالإ و ت معرفیة وتعلیمیة اتقدمه من خدم

  .راخبإلابعة اومت

لمستخدمة في ا اإللكترونیةت الشبكا عانو ألفروق بین ا لاجمإحث اسبق یمكن للب ال مومن خال       

  .ليالتالجدول ایوضحه  اكم اإللكترونیة اإلدارة
                                                           

 .141-139ص ، بقالحسن، مرجع ساحسین محمد  -1
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  اإللكترونیة اإلدارةت ابین شبك لفروقا: )3- 2( رقم لجدولا

  تناتر نا  تناكستر ا  ترنتنا  تالفروقا

  لتي تستضیفهالمؤسسة اك مل  لتي تستضیفهالمؤسسة املك   ألحدغیر مملوك   لملكیةا

/ لوصولا

  لمستخدما

لوصول اشخص یمكنه  أي

  إلیه

لمسموح لهم ا األشخاصوصول 

  لمؤسسةاخل ارج ودامن خ

لمسموح ا األشخاصوصول 

  لمؤسسةاخل الهم فقط من د

  لمحتوىا
ت مختلفة اضیع ومعلومامو 

  ومتعددة

صة ات خاضیع ومعلومامو 

  املین معهالمتعالمؤسسة و اب

صة ات خاومضیع ومعلامو 

  لمؤسسةاب

في  ةاإلداریت ار القر اعلى  وأثرهالحدیثة ات المعلوما اتكنولوجی، لبحیصيام محمد اعص: على اداعتماحث البا داعدإ: لمصدرا

لمجلد اغزة فلسطین، ، اإلنسانیة للبحوث اإلسالمیةمعة الجامجلة ، لفلسطینياقع اعیة للو ستطالاسة ادر  -األعمالت امنظم

  . 36، ص بقا، مرجع سبختيهیم ابر وإ ؛  162، ص 2006یر ا، ینلو األلعدد ا، بع عشرالر ا

    

ت التقنیا ا، وكذالتي توفرهات الخدماو  افهاهدأمن حیث  اإللكترونیةت الشبكاف ختالارغم 

ل افي مج ائفهاوظ دیةألتمل اتتك ات تجعلهالشبكاقة بین هذه ك عالان هن الإ المستخدمة في تشكیلها

ت ناكستر الاقة، وتشكل شبكة لعالافي هذه  سیةاسألاعدة القات ناتر نالا، حیث تشكل شبكة نیةاإللكترو  اإلدارة

  . قةلعالالي بین هذه التالشكل اترنت، و نالالمنفذ نحو شبكة ا

 اإللكترونیة اإلدارةت اقة بین شبكلعالا) : 8- 2( رقم لشكلا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 .193ص  ،بقا، مرجع سآخرونو  الفرجي؛ دل حرحوشاع: لمصدرا

  مستخدمونلا -

  العمالء -

  المتعاقدون -

  المجھزون -

  الموزعون -

  الصناعة -

 الحكومة -

  بیانات المؤسسة -

  البرید اإللكتروني -

  الطلبات -

  بیانات العمیل -

  المخزون -

معلومات الموارد  -
  البشریة

 الوثائق -

 
 االكسترانت  االنترنت   

 

 

 االنترنت
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ت امن میز  حتهاتأ الم ومالعال عبر اتصالا قافأفتحته من  اترنت ومنالائقة لشبكة الفات القدر ا نإ

نتج عنه  ا، ماإللكترونيم النظا إلىت اللمؤسس ةاإلداری نشطةألافع لتحول ادو  همأت مثلت افسیة للمؤسساتن

1.اإللكترونیة اإلدارةظهور 
    

 تانالبیاعد او سوب وقالحامج ابر : لثالثالمطلب ا

مج تلك البر اویقصد ب .امج لكي تؤدي كل مهمة تقوم بهالبر امجموعة من  إلىسیب الحو اج اتحت

2.مهمة معینة ءادأسوب بغرض التي توجه للحات التعلیما
  

لتحقیق غرض  از بتنفیذهالجهات مرتبة في تسلسل معین ویقوم التعلیمامر و او ألامجموعة من "هي و      

  .لمختلفةالبرمجة ات اسطة لغامج من طرف مبرمجین متخصصین وبو البر از هذه اجنا، ویتم 3 "معین

   الحاسوبمج ابر  عانو أ -  الأو 

ت التطبیقامج ا، وبر (System Software)م النظامج ابر : اسوب همالحامج البر  نارئیسی نایوجد نوع

(Applications Software) ن أنواع برامج الحاسوبیبی) 9- 2(الشكل (  .وظیفة مختلفة ا، یؤدي كل منه( 

  سوبالحامج ابر  عانو أ): 9- 2(لشكل رقم ا

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  .77ص  ، 2012دار رسالن، سوریا، ، اإللكترونیة اإلدارة، فيامصطفى یوسف ك: لمصدرا

  

                                                           
1
 .142-141بق، ص الحسن، مرجع ساحسین محمد  - 

 .107ص ، محمد مرسي، مرجع سابقنبیل  -2

 .88، صمرجع سابقماجد بن عبد اهللا الحسن،  -3

مج ابر

التطبیقات 

 الخاصة

مج ابر

ت ات ذالتطبیقا

 مالعالھدف ا

  مج ابر

 لنظامتطویر ا
    مج ابر

 إدارة النظام

 مالنظامج ابر تالتطبیقامج ابر

 سوبالحامج ابر
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  System Software:  مالنظامج ابر  - 1

ت امركزي، وحدلالتشغیل اسوب مثل وحدة الحارد امو  إدارةلتي تقوم بامة العامج البر اهي مجموعة 

، المستخدم في تشغیلهالتي یرغب التطبیق امج اسوب وبر الحابط بین ام كر النظامج ال، وتعمل بر اتصالا

 . تالشبكامج نظم تشغیل التشغیل، بر امج نظم امثل بر  عانو أمج عدة البر اوتتضمن هذه 

 ءاجز ألاتنسیق عمل  سوب، حیث تعمل علىالحادر اقبة مصاومر  دارةلتشغیل ضروریة إلامج نظم اتعتبر بر 

نظم  همأكرة، ونذكر من الذا، توزیع المطلوبة وتسلسلهام المهاجدولة : امنه نشطةأل عدة دیة له من خالالما

  (Linux)لینوكس  (Windows XP)كس بي ا ویندوزل: لشخصي اسوب الحالتشغیل على ا

  1:ئف مختلفة هيامج لتقوم بوظالتشغیل على عدة بر اتتضمن نظم  

 األجهزةلصلب، و القرص التخزین على اكرة و الذاسوب مثل الحات امل مع مكوناتتع: فیةاشر إمج ابر  - 

 .لمتصلةا

 إلىج التي تحتا ئفالوظاوجدولة  ءانهإ، ءادألار وتفعیل اختیاتقوم ب: لوظیفةامل مع التعامج ابر  - 

 .تشغیل

لتعمل على  جاخر إلات اووحد لادخإلات اعل مع وحداتتف: تالمخرجات و لمدخالامل مع التعامج ابر  - 

 .  لتخزینات المركزیة ووحدالتشغیل او بین وحدة  ات بینهانالبیادل اتب

 الذي تطرقنا –دي المالمكون اب ناج إلىت اي للشبكنالثالمكون اهي  :تالشبكامج نظم تشغیل ابر   -

ن م - مراأو  أوت ات ، معلومانابی –لشبكة ارد امو  إدارة، وتعتبر مسؤولة عن  - بقاله في عنصر س

دل بینهم، وتتصف المتبال اتصالاعملیة  حةاتإ و لشبكة المستخدمین على ال عملیة ربط مجموعة خال

 2:تيالات بالشبكانظم تشغیل 

 ؛(Server)دم الخاسوب الحام تشغیل بامن نظ كثرأل اتصایكیة تسمح بناتوفیر میك - 

ل من خال ایجري تنفیذهلتي ات التطبیقاحد لتغییر او  جاخر إ و  لادخإم امن نظ كثرأللفرصة ا حةاتإ - 

 لشبكة؛ا

 ؛خرىأت ال بشبكاتصالامن شبكة محلیة، وتوفیر  كثرأم تشغیل مع ام نظاستخداب حالسما - 

 . لشبكةات عبر انالمشروع للبیاغیر  لاو لتدات من الملفایة امین لحمات أنظمةتوفیر  - 

                                                           
 .117ص ، بقانبیل محمد مرسي، مرجع س - 1

 .45ص، بقاجع سمر زي، اح بیومي حجالفتاعبد  -2
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  Application Software :تالتطبیقامج ابر  - 2

ت، المعلوما أو تانالبیاتشغیل  نشطةأ ءادأسوب نحو ادیة للحالما زةاألجهت توجه التعلیماهي مجموعة من 

مج ات، مثل برنانالبیائم اقو  داعدإمج ات، بر انالبیاعد امج قو ابة، بر الكتامج ابر : مجالبر اومن هذه 

  لنصوص الجة المكتبیة ومعات التطبیقا همألذي یتضمن ا Microsoft Officeفیس  أو میكروسوفت 

   :سبة المناج مالبر ار اختیا -3

مج ابر  دایجإعدم  نأكبیرة، ذلك  همیةألمؤسسة ا اجهالتي تحتاسوب الحامج ار بر اختیاتكتسي عملیة        

على مشروع تطبیق  اسلبی اثر ألمؤسسة، یكون له اسوب لدى الحالتي تعمل على نظم ائمة لمالات التطبیقا

لمرجوة من ا فاهدألامج بطریقة سلیمة تحقق البر امن  تاجاحتیالا، لذلك ینبغي تحدید اإللكترونیة اإلدارة

  1:هي سیةاسأت ار على خطو اختیالالعملیة، وتعتمد عملیة ا

 ت؛التطبیقامن  تاجاحتیالاتحدید : ىلو األلخطوة ا - 

ت المؤسسامج و البر ات اشرك در مثلامصئمة من عدة لمالامج البر البحث عن ا: یةنالثالخطوة ا - 

 لمتخصصة؛اریة التجا

 لمؤسسة؛اط اعمل ونشات اجاحتیافقة مع المتو امج البر ار اختیا: لثةالثالخطوة ا - 

 ؛)األجهزة( سوباللحدیة الما ءاجز ألار اختیا: بعةالر الخطوة ا - 

ة نالصیات اجة لخدمالحار اعتبالاخذ بعین ا، و )لمصنعا(مج البر ار مورد اختیا: مسةالخالخطوة ا - 

 .رةاستشالاو 

 نا، لذلك فاإللكترونیة اإلدارةفي ظل  همیةأ كثرألا قانفإلا ات تشكل بندالتطبیقامج ابر  صبحتألقد 

، وتتمثل اإللكترونیة اإلدارة ءادأظ على مستوى الحفاجل امج تعد عملیة ضروریة من البر ا إدارةعملیة 

لمؤسسة، ائمة لعمل لمالامج البر اتطویر  أوء اجل شر المؤسسة بدقة من ات اجاحتیافي تحدید  اوظیفته

 أوخلیة للمؤسسة الدات اجاحتیالاحسب  امج وتطویرهالبر ا ءادأللدوري التقییم ام بالقیاملیة لعاوتتطلب هذه 

 نأیمكن  اتهاجاحتیاصة وفق الخا امجهالتي تطور بر ات المؤسسا نإ، حیث املین معهالمتعات اجاحتیا

 نهأل، 2خصصینلمتالموردین امن  اؤهاسیة یتم شر امج قیال بر من خال ایمكن كسبه فسیة الاتكسب میزة تن

  . لعروضالحصول على نفس ا خرىألات ایمكن للمؤسس

  

                                                           
 .120ص ، بقانبیل محمد مرسي، مرجع س -1

 .392ص ، بقانجم عبود نجم ، مرجع س -2
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  تانالبیاعد اقو   - ثانیا

 تانیامكإسوب الحام استخدا حاتأت، وقد انالبیالمؤسسة على التنبؤ في التحلیل و ا نشطةأتعتمد 

عد اظهرت قو لدقیقة وبشكل سریع، وقد ات المعلوماكمیة كبیرة من  جانتإ و  الجتهات ومعانالبیاكبیرة لتخزین 

ت انالبیاعد اقو  إدارة أنظمةجل ذلك تم تطویر المتوفرة، ومن ات اناللبی مثلألال ستغالالات بهدف انالبیا

مج البر ات و انالبیاعد اقو  داعدإ لیةإ، تعتبر اإللكترونیة عماللأل سیةاسألاصر العنامن  صبحتألتي او 

ء نظم ات وبنالمؤسسات انامل مع بیاللتعلحدیثة ا سالیبألا همأعد من القو اهذه  دارةلمستخدمة إلا

  .اتهامعلوم

  ومكوناتها تانالبیاعدة اقتعریف  -1

لعملیة ا (Files)ت الملفاهي مجموعة من  1.إلكترونيضي افتر اء ات موجودة في وعاهي ملف

عدة المسالتخزین اط اسأو لمخزنة على ات و الشبكي للمعلومالتوزیع ال من خال ابینه المرتبطة فیما

لطرق ات بانالبیالج التي تعالتطبیقیة امج البر ام مجموعة من استخدا إلى فةاضإلممغنطة، ا صاقر ألاك

  2.ءةالقر اع و استرجالالحذف و او  فةاضإلاكدیة اعتیالا

   3.اقة ملبعض بعالا التي ترتبط ببعضهات الملفاهي مجموعة من 

 انشطتهأبلمتعلقة ات انالبیامن  اتهاجاحتیالتي تغطي ات انالبیاعدة المؤسسة بتصمیم قاتقوم و 

ت، ثم انالبیاعدة افي ق اجهادر إجب الو ات المعلومالذلك یجب تحلیل طبیعة  ؛املین معهالمتعاب اقتهوعال

  4:ت تتكون منانالبیاعدة اق نات، لذلك فالمعلومات هذه اقة بین مكونلعالاتحدید 

 أوحدث  أوخص ت تفصیلیة عن شانالتي تحتوي على بیات لسجالاهي مجموعة من : تالملفا - 

 .خرأشيء  يأعن 

 .تانالبیامن  كثرأ أوربط بین مجموعتین  أولة اوهي د :تاقلعالا - 

  

  

                                                           
 .147ص ، بقا، مرجع سآخرونو  ؛لفرجيادل حرحوش اع - 1

 .53ص  ،بقامرجع س ،لشریفاهللا حسین ال بن عبد طال -2

3
 51ص  ،بقامرجع سزي، ابیومي حجح الفتاعبد  - 

 .147ص ، بقا، مرجع سنآخرو لفرجي، و ادل حرحوش اع 4
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  :تانالبیاعد اقو  عانو أ -2

1:عانو ألاهذه  همأیلي من  اونذكر فیم امصدره أو اللغرض منه ات حسبانالبیاعد اتتنوع قو 
  

ط انش تاعملیفصیلیة لدعم ت تانات تشغل وتخزن بیاناعد بیاهي قو : لتشغیلیةات انالبیاعد اقو  - 

 ملین؛العات اناعدة بیالمؤسسة مثل قا

بل امق الیهإلدخول ارجیة، یمكن ات خات مملوكة لجهاناعد بیاهي قو : رجیةالخات انالبیاعد اقو  - 

ئلة اه تانیامكإترنت توفر نالاشبكة  ناضر فالحالوقت ابل، وفي ابدون مق أودفع رسوم عن ذلك، 

ت المعلومالبحثیة و اكز المر ا أولمتخصصة ات المؤسسات اناعد بیامن قو دة استفت لالالمؤسسا مامأ

 لشبكة؛احة على المتاریة التجاو  ئیةاحصإلا

ت انالبیاعد امن قو  اعهاسترجارة تم ات مختاناتحتوي على بی: ةاإلداری أولتحلیلیة ات انالبیاعد اقو  - 

 ؛خرینآلالمستخدمین ا أوین لمدیر اعد من طرف القو الدخول لهذه ارجیة، یمكن الخالتشغیلیة و ا

ضیة المالفترة الیة و الحالفترة ات عن اناتتضمن بی: تانالبیازن امخ أو تانالبیات اعد مستودعاقو  - 

لمؤسسة، اط ات من نشالافي عدة مج امهاستخدالتشغیلیة، یمكن ات انالبیاعد امستخلصة من قو 

 عة؛الصنا أوفس المنا أوهلك لمستاسلوك  طانمألتسویق ومعرفة ابحوث  ءاجر إعد في اتس فمثال

ت معینة اناعدة بیامن ق ءاجز أ أوتوزیع نسخ  دةاعإبلمؤسسة ام اوهي قی: لموزعةات انالبیاعد اقو  - 

 أولعمل ات عن مجموعة انالمختلفة، وقد تتضمن بیاقع المو افي  المستخدمي شبكته احتهاتإ و 

  .لعملاقع اموقع محدد من مو  أولفروع او  ماقسألا

یجب  ذإ، اتهایة محتویابط لحماوضو  إجراءاتت تتطلب وضع عدة انالبیاعد اقو  نأ إلى ونشیر        

 نافي مك ا، وحفظهاطیة منهاحتیانسخ  ءانشإ و  امینهأوتت مستقلة اناعد بیاسة في قو الحسات انالبیاعزل 

  .  اهات على محتو تعدیال أوحذف  ءاجر إلة افي ح امن ، وتحدیثها

  : تانالبیاعد اقو  إدارةم انظ  -3

عد اقو  ءانشإلتي تتحكم في ا (Software)ت البرمجیامجموعة من "  نهأبم النظا اهذیعرف 

ت انالجة لبیالمعاع و استرجالالتحدیث، و التخزین، و ا نشطةأ إدارةتقوم ب ا، كمامهاستخداو  اتهنات، وصیانالبیا

  2.تانالبیاعدة المستخدم وقاقة بین لعالالذي یربط وینظم الوسیط اعدة؛ فهو القا

                                                           
 .54ص ، بقالشریف، مرجع ساهللا حسین ال بن عبد طال -1

 .146-145ص ، بقامرجع س، آخرونلفرجي؛ و ادل حرحوش اع -2
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عد المستخدمین وقو ابل بین التقا أوفق التو ات على تحقیق انالبیاعد اقو  إدارةمج اعد بر اتعمل قو 

ت وتم انالبیاعد اقو  دارةمج إلالبر العدید من القد صممت . بسهولة الیهإلدخول اعدتهم على ات، ومسانالبیا

لفوري، فیمكن التحدیث ا نیةامكإ و م، استخدلال ات وتجهیزهانالبیالیة في تخزین ات عالتتمتع بقدر  اتطویره

عد ایة قو امج حمالبر اتوفر هذه  امن، كمالمستخدمین بشكل متز امن طرف عدد كبیر من  امل معهالتعا

 األجهزةت و التطبیقامل مع التعام اتتیح للنظ انهأ إلى فةاضإلاب، الیهإلشرعي الدخول غیر ات من انالبیا

  .تانالبیامختلفة من  لاشكأل ابهاستیعالمختلفة، و ا

  1:لیةالتائف الوظام بالمؤسسة للقیات من طرف انالبیاعد اقو  إدارة أنظمةوتستخدم  

 ت؛انالبیاع استرجاتخزین و  - 

 ت؛انالبیا إدارة - 

 م؛امن نظ كثرألمتكررة في ات انالبیاقبة الحد من مر ا - 

 لوقت؛ات في نفس انالبیاركة ادعم عملیة مش - 

 ت؛مالالتعاتبسیط وتنسیق تشغیل  - 

لممنوحة لكل السلطة ات، وفق درجة انالبیالمختلفة للحصول على ا ةاإلداریت المستویال تنظیم دخو  - 

 .امهاستخدامین عملیة امستوى مع ت

  :اإلكترونیت انالبیانقل  أنظمة -4

لمؤسسة في ا أعماللتحول في اب ناجو  همأمن  اإلكترونیت المعلومات و انالبیادل اتعتبر عملیة تب

ت بین المعلومادل اتب نیةامكإلمختلفة ا اإللكترونیةت الشبكا، حیث توفر ونیةاإللكتر  اإلدارةتطبیق  راطإ

ت من زمن مبكر ضرورة تسریع المؤسسا دركتأ، وقد ارجهاملین من خالمتعالمؤسسة و املین في العا

  2.األعماللتخیر وتعطیل ات الافسیة، وتجنب حالتنا اتهاظ على قدر الحفاجل ات من المعلوماقل ادل وتناتب

ت في المؤسسا التي تعتمدها، و اإلكترونیت انالبیادل اتب أنظمة أومج العدید من بر اوقد تم تطویر 

  ت، اناللبی منآلالنقل اجل الي من الحالوقت ا

ت المعلومادل المستخدمة في تباییر المعافي مجموعة من  اإلكترونیت انالبیادل ام تبایتمثل نظ  

لورق، مثل نقل اتعتمد على  لعمل بطریقة الات ات، وتنفیذ صفقامؤسسبعة للالتاسوب الحا جهزةألعمل بین ا

  .جانتإلات اناعید وبیالمو اوجدولة  راسعألاو ء الشر ات ات طلبانابی

                                                           
 .204ص ،بقانبیل محمد مرسي ، مرجع س -1

 .395ص  ،بقالهوش ، مرجع سابوبكر محمود ا -2
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لیف التكاهم في تخفیض ائد للمؤسسة، بحیث یساعدة فو  اإلكترونیت انالبیادل ام تباویحقق نظ

لسریع النقل ال لوقت من خالایوفر  البرید، كما أعمالئق و الوثا إدارةلمبذول في الجهد ابتقلیل  ةاإلداری

 لادخإلا اءطخألمؤسسة، بتجنب اخلیة في الدا اإلدارةیزید من تحسین  خرىأت، ومن جهة اللمعلوم

قة مع لعالاتحسین  إلى فةاضإلابلورقیة، ا األعماللتقلیل من اریر، و التقا داعدإلسرعة في او 

  1.بینهم سرعأو  فضلأصل اتو  نابضم) ومةلحكالموردون و ائن الزبا(ملینالمتعا

ءم مع مختلف تتال اتجعله ایالمز ابمجموعة من  اإلكترونیت انالبیادل ام تبات نظاتتمیز برمجی نأویجب 

  2:ایالمز ا، ومن هذه  األعمالت اتطبیق

 امج، وتطویرهالبر الحدیثة لهذه ات لتعدیالادة من استفلال ابحیث یمكن ترقیته:  لترقیةاسهولة  - 

 .األعمالل اصلة في مجالحا اتر لتطو اكبة او لم

دون قیود،  خرىألات الشبكال باتصالامج من البر اتمكن هذه  نایجب : ت متعددةاط بشبكارتبال ا - 

 ت؛الشبكادة من خدمة هذه استفلال

ت انالبیادل اییر مختلفة في تبات تستخدم معالمؤسسا نال: ییرامل مع عدة معالتعالقدرة على ا - 

مل مع هذه التعابقدرة  اإلكترونیت انالبیانقل  أنظمةتتمتع  نألي یجب التا، وبترونیةاإللكئق الوثاو 

 ییر؛المعا

تلبي  نأردة، لذلك یجب الو ائل الرساجة لنسخ مطبوعة ورقیة من اك حاقد تكون هن: عةالطبادعم  - 

 جة؛الحاهذه  اتیانبالنقل  أنظمة

 المرسلة بمائق الوثاء ات سهولة تعدیل وبنالبرمجیا هذهتتیح  نإ يإ: ئقالوثاء ابن دةاعإسهولة  - 

 . لمؤسسةا التي تستخدمها خرىألات التطبیقامج اءم مع بر یتال

لقیمة ات امل مع طرف موفر لخدمة شبكالتعات، فیمكن انالبیات عدة طرق لنقل المؤسساوتستخدم 

 اإللكترونيللنقل  ةادأكترنت نالام شبكة استخدا أوصة، ات خاشبك ءانشإ أولتكلفة المرتفعة افة المضا

قدرة على  كثرأو م استخدالاسهلة  انهأ الإ 3،امنأقل اقل تكلفة و اخیرة الالطریقة اهذه  نأت، ورغم اللمعلوم

  .  لشبكةاعل مع عدد كبیر من مستخدمي التفا

                                                           
 .400ص لمرجع ، انفس لهوش ، ابوبكر محمود ا -1

 .398-397ص  ،السابقرجع لمانفس  -2

 .213ص ، بقا، مرجع ساإلدارة اإللكترونیة ،الصیرفيمحمد  -3
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   اإللكترونیة اإلدارةت امن معلومأت اتقنی: بعالر المطلب ا

، حیث تكون اإللكترونیة اإلدارةلتقنیة لتطبیق ات اتطلبلما همأمن  اإللكترونیة األعمالمن أیعتبر 

تیة المعلوما راخطألابلمؤسسة مهددة اصة بالخا اإللكترونیةت الشبكاو  األجهزةت و المعلومات و انالبیاعد اقو 

بصفة  اإللكترونیةلثورة اجه التي تو ات التحدیابرز امن  راخطألاضر؛ تعد هذه الحالوقت المختلفة، في ا

 لاشكأتي وكل المعلومام النظایة اوحم ینامتصة، فیجب ابصفة خ اإللكترونیة اإلدارةت اقمة وتطبیاع

لمؤسسة اقع اق مو اختر ات اعملی راخطألاترنت، ومن هذه نالاو  اإللكترونیة اتهالمؤسسة عبر شبكات مالامع

ت الهجما، و لكترونياإللمحتوى اوتزویر  فتالإلاو لتخریب ا أعمال، و اإللكترونیةلقرصنة ا أعمال، و اتهاوشبك

   1ت،انالبیاك سریة اتهنالتجسس و ات ا، وعملیاإللكترونیةت الفیروساب

ت انالبیاعد امج ، قو البر او  األجهزة: یشمل اإللكترونیة اإلدارةلمطلوب لتطبیق اتي المعلوما منألا نإ

 .اإللكترونیةت الشبكات و المعلوماو 

 إلىلذي یهدف ا (Overloading)ئد الز احمیل لتا أسلوبل لخدمة من خالاعرقلة  أعمال إلى فةاضإ

 األعمالت و الغة للمؤسساب ار اضر أ األعمالوقد ینتج عن هذه  .2لمستخدمینات الشبكة لطلبال استقباتعطیل 

 .اإللكترونیة

  :ت المعلومامن اتعریف  - أوال

 الكترونیإر التي تدالمؤسسة ا أولجهة اصة بالخات المعلوماء ابق ناضم" ت المعلوما منأبویقصد 

 جهزةأو ، املین فیهالعاة، و المنشاعلى  ینطبقنفسه  مرألاو ، اعب بهلتالاو  الیهإلوصول امن  منأمفي 

من وسیلة  كثرأمین ا، وذلك بتاتهانالمؤسسة وبیا راسر ألتي تحوي التخزین ائط المستخدمة، ووساسوب الحا

  .  3"لمؤسسةاتملكه  ام غلىأعد لتي تات المعلومامة سال نادة للقرصنة لضمالمضامج البر ایة؛ كاحم

خلیة الدا راخطألات من المعلومایة احم نالضم ازم توفیرهلالا جراءاتإلاو  تادو ألاو ئل الوساهو 

  4"رجیةالخاو 

ت الشبكا مستهدفو التي یعتمدها سالیبألات و التقنیاتي بتطور المعلوما منألا همیةأظم اوتتع

جمة افي مه امهاستخدایة یمكن نامج مجاترنت توفر بر نالاى قع علاتشرت مو نا ات، كماللمؤسس اإللكترونیة

                                                           
 .36، ص 2010 معیة، مصر،الجار الدا، اإللكترونیةلحكومة امن ا، هیمابر إلد ممدوح اخ -1

 .295ص، مرجع سابق، حمدامحمد سمیر  - 2

 .158ص ، حسین محمد الحسن ، مرجع سابق - 3

 .117 ص، رجع سابق، میسةصدام الخما -4
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ت اغیر محترفین ولیست لهم معرفة حقیقیة بشن هجم صاشخأیمكن  ا، مماإللكترونیةت الشبكاو  نظمةألا

لتي من ات التقنیائل و الوسا دایجإبلتحدي ا اجهة هذایتطلب مو  ات، ممالعملیام بهذه القیامن  إلكترونیة

  .للمؤسسة اإللكترونیةمج البر ات و الشبكات و انالبیایة احم اهناش

ل ستغالا نأعلى  كدتألتي المتحدة، ا ممألاریر ات تقالویأو  سأر تي على المعلوما منألا ناوقد ك     

لمتحدة ات ایلوالاحكومة  طلقتأ اكم، 1لخصوصیةایة اوحم منألاو فق التو اب الإ یتم الت المعلوما اتكنولوجی

 National Strategy   مریكيألالقومي اتي المعلومال المجایة ادرة لحمامب 2003یر افي شهر فبر  مریكیةألا

to  Secure Cyberspace   ، 2.لحذوا ات هذالحكومالعدید من او قد حذت   

  :تالمعلومامن ات اقاختر اتكلفة  - ثانیا

ب نالتعدد جو  انظر ت، المؤسسافي  اإللكترونیة اإلدارةت اشبك أنظمةق اختر ایصعب تقدیر تكلفة         

م النظائع لمستخدمي الضالوقت اتكلفة  المؤسسة، حیث یترتب عنهاط ات على نشاقاختر الاهذه  ثیرأت

 حصالإ، وزمن الهستغالات و المعلومادر ات ومصانالبیاعد ادر قو امص إلىلوصول القدرة على ابسبب عدم 

من  ینر لمتضر ائن، وتكلفة تعویض الزباو  لموظفیناثر ذلك على اق وتكلفته، و اختر الاتجة عن النا راضر ألا

  .ونیة للمخترقیننالقاحقة لمالاملین، وتكلفة المتعا

ت اسیة للتهدیداحس كثرأ ایجعله اتهافي تقدیم خدم اإللكترونیة عماللمؤسسة لألاد اعتمادرجة  نإ       

 إلى اتعطیله أو اریبهوتخ اإللكترونیة نظمةألاق اختر ا، حیث یؤدي اإللكترونیة اتهاشبك منأبلمرتبطة ا

  3.المؤسسة وسمعتهات ائداعلى ع مدألاسلبیة طویلة  تاثیر أت

تكون تكلفة  ال نألمؤسسة، فیجب اتي في امن معلوماسة الوضع سی اسیاسألي المالبعد ایعتبر       

   4.ردالمو المحتمل لهذه التدمیر اتجة عن النالتكلفة اكبر من ارد المو ایة المتخذة لحما جراءاتإلا

   :تالمعلومامن أصر اعن -ثالثا

: هي صراعنثة ثال ؛ وهي تشكلاألمنة هذا إدار  فاهدأتتمثل عناصر امن المعلومات في 

؛ وهذه العناصر مترابطة یجب ضمانها في أي نظام معلوماتي، ویجسد الشكل لسریةافر و التو امة؛ لسالا

  .هذه العناصر) 2-9(

                                                           
1
 .166بق، ص امرجع س ، مشاریع الحكومة اإللكترونیةبو شنب، أد اعم  - 

، 2009ى، األوللطبعة السعودیة، الوطنیة، الملك فهد ا، مكتبة ت بلغة میسرةالمعلومامن أني، القحطاهللا ار؛ محمد بن عبد یالغثن الد بن سلیماخ -2

 .20ص 

 .133ص ، مرجع سابق ، كومة اإللكترونیةمشاریع الحشنب،  بوأحمد اد اعم -3

 .97ص  ،2014لسعودیة، التقنیة، العزیز للعلوم و الملك عبد ال، مدینة ا، ترجمة فتحي على زمتالمعلومامن أیریك لیوبولد؛سیرج لوست، ا -4
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  تالمعلومامن أصر اعن) : 10- 2(لشكلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .حثالبا داعدإمن : لمصدرا

ت المعلومامین التي تعمل على تائف الوظاو  نشطةألات تعني مجموعة المعلومامن ا إدارة

یة الحمامن  مقبوال اتي یوفر قدر المعلوما منألایتم تحدید مستوى مقبول من  راطإلا اوفي هذ ،ادرهاومص

  1.لمؤسسةا جهزةأو ت اوشبك نظمةأل

ثة ك ثالاهن نالمختصون افقط، ولكن یرى  اتحقیق سریته إلىت المعلومامن ا إدارةتهدف  ال

  2:؛ وهيهمیةألاحدة من ات على درجة و المعلومامن ا دارةإل فاهدأ

  Data Confidentiality: تالمعلوماسریة  -1

  لمصرح لهم، ات من طرف غیر المعلوماع على طالالازمة لمنع لالا جراءاتإلاي نالجا ایشمل هذ

 امهم اعنصر  صبحتألتي الخصوصیة اب بموضوع نالجا اسة؛ ویرتبط هذات حسالمعلوماهذه  تكون الباوغ

  .اإللكترونیةت الشبكام استخدار اتشنابعد 

 Data Integrity: تالمعلومامة سال -2

لسرقة امن  ایتهاي حمالتغییر، ات من المعلومایة ازمة لحملالا جراءاتإلاذ اتخاب بنالجا اویتحقق هذ

  . به عدتألذي الشكل افي  اظ علیهالحفالحذف، و او  فةاضإلابلتعدیل ا أو

                                                           
 .171ص ،بقامرجع س،  مشاریع الحكومة اإللكترونیةبو شنب، احمد اد اعم 1

، دار وائل للنشر، االردن، الطبعة االولى، تطبیقات تكنولوجیا المعلومات في االعمال االلكترونیة المتطورةدون، عالء الحمامي؛ غصون السع -2

 .24-23ص ، بقاني ، مرجع سالقحطاهللا الغثبر؛ محمد بن عبد ان الد بن سلیماخ؛ و 116، 2016

من أصر اعن

 تالمعلوما

  

 لسریةا

  

 التوافر

  

 السالمة
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    Availability: هزیةالجا أوفر التو ا -3

لتي ات المعلوما إلىلمستفیدین اوصول  نیةامكإتي بتوفیر المعلوما منألاب من نالجا اویتعلق هذ

 ناى حرمجمون علالمهالمخترقون ا، بطریقة بسیطة ووقت قصیر، حیث یعمل اع علیهطالالایسمح لهم 

  .التي تخزنها األجهزةتعطیل  أو الطرق كحجبهات بشتى المعلوما إلىلوصول المستفیدین من ا

  :تي للمؤسسةالمعلوما باألمن اإلخاللدر امص -رابعا

ت الهجما، حیث تتم ارجهامن خ أولمؤسسة اخل ات من دالمعلوما منأب لخالإلادر اتكون مص 

ولقدرة  التي تسببها راضر لأل اخطورة نظر  كثرألامؤسسة، وهي لمنتمین للا األفرادخل من طرف الدامن 

، همیةألالیة ات عالتي تتضمن معلومالمستقلة للمؤسسة، و اخلیة الدالشبكة ا إلىلوصول اجمین في المها

عدم : اهمهأفع المؤسستهم لعدة دو  اإللكترونیة نظمةألاق اختر المؤسسة على اخل امن د األفرادویقدم 

 كثرأخل الدات من الهجماقد تشكل  اكم. لیةاسب مافع تحقیق مكابد أوتهم ار ات مهاثبا لةاو مح، الرضا

م افي تقریر ع مریكیةألاع الدفارة اوز  رتاشألمؤسسة حیث ات امعلوم أنظمة التي تتعرض لهات الهجما

 ام بهارة قالوز ات بالمعلوما أنظمة التي تعرضت لهالمكتشفة ات الهجمامن % 87نسبة  نأ إلى 2000

   1.انفسهرة الوز اخل امن د صاشخأ

معدل  ناف Computer Security Institute (CSI) مریكيألاسوب الحامن ات معهد احسب تقدیر و 

دم القالهجوم ایزید معدل تكلفة  ال احد ، بینمالو ار للهجوم ملیون دوال  2.7خل  هو الدالهجوم من الیف اتك

   2.ر دوال ألف 57رج عن الخامن 

 اقسمین هم إلى اإللكترونیة اإلدارةت اوتطبیق أنظمة التي تتعرض لهات التهدیداویمكن تقسیم 

 أوئم الجر ا"لمتعمدة وتسمى ات التهدیداي هو نالثالقسم ا؛ و "دثالحو ا" ات غیر مقصودة ویطلق علیهاتهدید

  .صةاخ أغراضت تسعى لتحقیق اجه أو صأشخامقصودة وتتم من طرف  أفعال ألنها" تاءاعتدالا

 Accidents: دث الحو ا - 1

لصحیحة ات غیر التطبیقا، حیث تنتج عن املین فیهالعالمؤسسة و ا أجهزةلة ادث بحالحو اتتعلق 

م غیر استخدالا أولمستخدمة، ا األجهزة أومج البر ا التي قد تتضمنهالعیوب التنفیذ، و افي  واألخطاء

                                                           
 .27-26ص ، بقامرجع س،  نيالقحطاهللا الغثبر؛ محمد بن عبد ان الد بن سلیماخ -1

 .27ص ، السابق لمرجعانفس  -2
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دث الحو اوتتمثل . مؤهلین غیر  أوءة منخفضة امج من طرف مستخدمین ذوي كفالبر او  جهزةلأللصحیح ا

  1:لیةالتالصور افي 

 : سوبالحا ءاجز أدیة في المائر الخساو  األجهزةفي  لاعطألا -2

كل الكنه قد یتسبب في مش العطل قد یكون صغیر ا نألمختلفة، ورغم ا لاعطلألعرضة  األجهزةتكون 

قد یحدث تلف  اكم. اطهاللمؤسسة ونش اإللكترونیة األعماللسلبیة على ا ارهاثألصعب تحدید اخطیرة من 

  .اهنافقد إلى یؤدي أولمخزنة ات انالبیالشبكة وعلى ام استخدایؤثر على  اسوب ممالحا ءاجز أفي بعض 

  : لتنفیذافي  ءاخطألا -3

مج بطریقة غیر امهم للبر استخدئج غیر صحیحة، وذلك یرجع الاتظهر نت ءاخطألمشغلین في اقد یتسبب 

  .مجالبر الخبرة بهذه اقلة  أولتركیز اصحیحة، بسبب قلة 

 :تانالبیا لادخإفي  ءاخطألا -4

ت بصورة انالبیا لادخإت، فعند انالبیا لادخإبلذي یقوم البشري العنصر اب ءاخطألاتتعلق هذه 

تجة النات المعلومایؤثر على جودة  ات، ممانالبیار في اوجود تكر  إلىت تؤدي اعده مر  الهادخإ أوطئة اخ

  .لجةالمعاعن 

 :ئملمال ا م غیرالنظا ءادأ -5

لكبیر علیه وكمیة الضغط الشبكة، ویكون ذلك بسبب الة ضمن اسوب بطریقة فعالحایعمل  قد ال 

 األجهزةءة وسعة ابعة كفا، لذلك یجب متءادألاحظ بطء من شخص، فیال كثرألتي تصدر من امر او ألا

  .لشبكةاط ارنة بتوسع نشامق

   Crimes: ئمالجر ا أوت اءاعتدالا -6

خل املین داع دافر ألتي تكون مقصودة من طرف ات اءاعتدالاب اساسأت المعلومامن ایتعلق 

بشبكة  راضر إلامتعمدة بنیة  الكونه میةاجر إلالصفة اب لافعألا، وتتسم هذه ارجهاء من خدخال أولمؤسسة ا

  2، اتهاناوبی انظمتهأو لمؤسسة ا

  

                                                           
 .342ص  ،بقامرجع سنبیل محمد مرسي،  - 1

 .342، ص نفس المرجع السابق - 2
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  :اإللكترونيد اصطیالا -7

بغرض  اإللكترونيلبرید ائل اعن طریق رس سةالحسالسریة و الشخصیة ات انالبیایقصد به سرقة 

لمعني وتطلب تحدیث ابنك  أوئل من طرف مؤسسة الرسا نألمستقبل الشخصیة، حیث توهم ال اتحنا

بل قد تستخدم فیه  اإللكترونيلبرید ائل اعلى رس اإللكترونيد اصطیالایقتصر  وال. لشخصیةات انالبیا

    1.خرىألا اإللكترونیةسل التر ات اتطبیق

 :ت انالبیاویر تز  -8

في  أوء لعمالات اباصة بحسالخات انالبیالمؤسسة، بتعدیل املون بالعا - لبالغافي  -  ایقوم به

  .قعالو اتعبر عن  سوب الالحالموجودة على ات انالبیالي تكون التازن، وبالمخاحركة 

  :اتهالمؤسسة وشبكات امعلوم نظمةلتقنیة أل ایة الحما -خامسا

 نظمةألامج و البر المؤسسة من طرف مصممي ات ات وشبكالمعلوما نظمةلتقنیة ألایة الحماتتم 

لمستخدمة في ات التقنیا أوت التطبیقالمؤسسة، وقد تعددت ا أنظمةفق مع ات تتو اسطة توظیف تطبیقاوبو 

یة الحما عانو أ، من نظمةیة لألاحم ناجل ضماتقنیة من  أومن تطبیق  كثرأد اعتمایمكن  ال، كمالمجا اهذ

  2:تيألاذكر لتقنیة نا

 : لمستخدمامن  كدألتا أولوصول التحكم في ا - 1

ل تحدید لمرغوب فیه، وذلك من خالالدخول غیر المؤسسة من اقع ات ومو انایة بیاحم إلىویهدف 

ته المؤسسة ومعلوماته باحیت محددة للمستخدم، وشخصیته وصالاصفالتي تعتمد على مو الدخول ات اخطو 

  :ت هياثة خطو لدخول عبر ثالا م، حیث یتمالنظاصة بالخالسریة ا

  User Identificationلمستخدم اتعریف  - 

   User Authentictionلمستخدم ات التوثق من معلوما - 

   User Authorizationم النظام استخداب أولدخول اح للمستخدم بالسما - 

 :وني نالقالتدخل غیر اكشف  أنظمة -2

ق اختر الایحدث  نأقبل  نامألا أنظمةق اختر ا تالاو محلتعرف على الكشف و ا اسطتهایتم بو  أنظمةهي 

  .نظمةلأل راضر أویتسبب في 

                                                           
ت مركز امنشور  دة،المضا جراءاتإلاو  سالیبألا: اإللكترونيد اصطیالالهیشة، العزیز ان بن عبد الغثبر؛ سلیمان الد بن سلیماخ :نظر في ذلكا -1

 45، ص 2009ى، األوللطبعة السعودیة، الملك سعود، امعة ات جالمعلوما منأللتمیز ا

 .183ص ، بقامرجع س، مشاریع الحكومة االلكترونیةشنب،  بوأد اعم -2
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 Anti Virus الجتهات ومعالفیروسا مةاو مق أنظمة -3

من  أولشبكة اعبر  نظمةألالتي تدخل ا اإللكترونیةت الفیروسات تكشف عن امج وتطبیقاوهي بر 

مج من البر ازمة لهذه لالالضروریة ا اتثلتحدیا ءاجر إ، ویجب اوتقضي علیه لمختلفةالتخزین ائط ال وسخال

  .لخبیثةامج البر اب نالذي یحدث في جالتطور اكبة اجل مو ا

  ): یةالحمار اجد(ري النار الجداتقنیة  -4

لمحلیة الشبكة امج تقوم بعزل اوبر  جهزةأرة عن ات، وهي عبالشبكامین ات إلىلتقنیة اتهدف هذه  

لمحلیة، وللتحكم الشبكة ات ایة لمعلومابة حمات كبو الشبكاسوب یقع بین ال حمن خال خرىألات الشبكاعن 

لشبكة ا إلىلدخول ا لاو یحتعریف كل من  مارقأعلى  ليإم بعمل تدقیق القیالدخول للشبكة و ات افي عملی

یسمح  از یحدد ماجه أومج تطبیق اهو برن ذنإ 1.ال مأ الیهإلوصول المسموح لهم بامن  ناك اذإ المعرفة م

  .المسموح بهات الملفات و انالبیا، بحیث یقوم بتصفیة وفرز انظمتهأو مؤسسة لالدخول لشبكة اله ب

 أولكبیرة ا نظمةألا أوت المؤسسایة الة حماز مستقل في حارة عن جهایة عبالحمار ایكون جد

یة ضروري الحمار الشخصیة، یعتبر جداسیب النسبة للحو امج تطبیق بارة عن برنایكون عب أولمتوسطة، ا

ل شبكة ت من خالناكستر ا إلىلشبكة اتوسیع  نأ، بحیث )تناتر نالا(خلیة للمؤسسة الدات الشبكایة الحم

مین ایة على تالحمار ات، فیعمل جدالمعلوماصنة اتسلل قر  راخطألخلیة عرضة الدالشبكة اترنت تكون نالا

دى ذلك أعطل  ابهاصأ اذإت فاناري نقطة عبور وحیدة للبیالنار الجدایعتبر ؛ ولكن خلیةالدالشبكة امحتوى 

  2.خلیةالدالشبكة ال باتصالاتعطل  إلى

  :اإللكترونيلتشفیر ات اتقنی - 5

 تار اشإ أوت المعلوماتحویل  إلىت سریة افقاسطة  مو ایهدف بو  ءادأ "لترمیز هوا أولتشفیر ا

 ماستخدالعكس وذلك بام بالقیا أو) غیر مقروءة(غیر مفهومة  تار اشإ أوت امعلوم إلى) مقروءة(مفهومة

  3"لغرضا امة لهذمسوب مصامج حابر  أودیة ام تادو أ

ت جدیدة اتولید معلوم ات وهمیة ینتج عنهالحقیقیة بمعلومات المعلومام بمزج القیالتشفیر اویقصد ب

لذي یتفق علیه السري اح المفتالمتبعة و التشفیر ابدون معرفة طریقة  الحقیقیة فیهات المعلومایمكن معرفة  ال

  1).لمستقبلالمرسل و ا(ل سالتر اطرفي عملیة 

                                                           
1
 .109ص  ،بقامرجع سلشریف ، اهللا حسین ال بن عبد طال - 

 336ص  ،بقا، مرجع ساإلدارة اإللكترونیة، الصیرفيمحمد  - 2

 .67 ، ص،بقاجع سمر یریك لیوبولد؛سیرج لوست، ا - 3
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تركیب  دةاعإ، ویعتمد على ات وسریتهالمعلومامة ظ على سالالحفا إلى اإللكترونيلتشفیر اویهدف 

، ثم لارسإلالحقیقیة عند ات انالبیاجل تغییر شكل اضیة،من ات ریارزمیام خو استخدالنصوص بائل و الرسا

  . لتشفیراك ف يأم ستالالالحقیقیة عند ا اصورته إلىت انالبیا دةاعإ

عدة المسالمحتملة و ا راخطإلایة من اتي للوقامن معلوماسة المؤسسة وضع سیا إدارةویجب على 

  2:لیةالتات الخطو اسة وفق السیاحلول عند تحقق خطر معین، ویمكن وضع هذه  دایجإعلى 

 ؛ایتهاجب حمالو ارد المو اتحدید  - 

 )رثالكو ارجیة و الخاطر المخاخلیة، الداطر المخا( طر المخاتحدید  - 

 لتهدید؛ات الاحتماتحلیل  - 

 لیة؛المالیة الفعار اعتبالابعین  خذألالحلول مع اتعریف ووضع  - 

  . لمستجدةا ثاحدلإللنظر المتبعة باسة السیالعملیة لتحسین وتحدیث ار هذه اتكر  - 

بد من بل ال ات لوحدهالمؤسسالیس مسؤولیة  اإللكترونیة رةادإلا نظمةیة ألالحماو  منألاتوفیر  نإ

 عمالیة لألالحماو  منألامج اجل تطویر بر ال من المجالمختصة في الدولیة ات الهیئات و الحكوماتدخل 

  .ترنتنالالمیة العالشبكة التي تتم على اریة التجا

 إدارةجه التي تو الصعبة ا اإلستراتیجیةت ار القر امن  اإللكترونیة اإلدارةت ار تقنیاختیایعتبر 

ل هذه السریع في مجالتطور ا خرىأحة من جهة، ومن جهة المتات ار الخیالمؤسسة، وذلك بسبب تعدد ا

 ءاثنأ اتهاعاجب مر الو امة العادئ المبا أوت ار اعتبالاد ببعض استرشالاه یمكن للمؤسسة نا الإ، التكنولوجیا

  3:تار اعتبالاسبة، ومن هذه المنا التكنولوجیار اختیا

دة عرض ازی إلى حوینلي الحالتوجه ا نأ ذإ، لتقنیةات التوجها إلىسع ومدى بعید او  فقأبلنظر ا - 

م استخداترنت بنكبر لالاذ اك نفاوسیكون هن) ناومك نافي كل زم( لمنتشرةالحوسبة الحزمة و ا

لشخصیة اعدة المسا جهزةألمحمول، ا أول النقاتف الها(سلكیة لمرتبطة بشبكة الالمحمولة و ا األجهزة

 ؛)للوحيأسوب الحالرقمیة، ا

                                                                                                                                                                                        
 .343ص  ،بقا، مرجع ساإلدارة اإللكترونیة، الصیرفيمحمد  - 1

 .وما بعدها 96، ص مرجع سابقایریك لیوبولد؛سیرج لوست، : یمكن الرجوع لتفصیل هذه الخطوات في - 2

: على الموقع  ، 22-21، ص 2014ا،سكو الادرة عن المتحدة صا مملأل، مطبوعة الثةلثالتدریبیة الوحدة ا، اإللكترونیةلحكومة ا - 3

development/aigle-work/technology-https://www.unescwa.org/ar/our  )10:00، 21/02/2018: االطالع(  
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ي من كلفة تركیب نات تعالتقنیاحدث ا ن، الحدثألا التكنولوجیالمستقرة ولیس ا اوجیلتكنولاء اتقنا - 

 لمستقرة؛ا التكنولوجیامن  سرعأت بوتیرة اة كبیرة تتعرض وتتعرض للتغیر ناوصی

سبة للمهمة اتكون من نأیجب  التكنولوجیات، فاسبة للمتطلبامة ومنامستد ام تكنولوجیاستخدا -

 سهلة؛ اتهنالكلفة وصیاون مقبولة تك نا، و المطلوب تحقیقها

 أنظمةوفي تطویر  (Interoperability)لبیني التشغیل اهم في التي تسالمفتوحة، اییر المعاتبني  -

بلة اق نظمةألاستجعل  انهأ ذإلتقنیة، ات ار استثمالایة ایشكل حم ات، وهو مالمنصامستقلة عن 

د على منتج محدد، اعتمالالتخلص من ا هم فياسوف تس انهأ ات تشغیل متعددة، كماللعمل في بیئ

 .لمستقبلیةات التغیر اكب اتو  اعد في تبني تكنولوجیاوتس
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  لتطبیق اإلدارة االلكترونیة بشریةلات امتطلبلا: لثالثالمبحث ا 

صر ا، فهو من یقوم بتشغیل عناإللكترونیة اإلدارةلتطبیق  ارئیسی البشري متطلبالعنصر ایعتبر 

لبشریة، حیث ارد ائمة للمو القا همیةألا ءالغإ إلى اإللكترونیة اإلدارة، ولن یؤدي تطبیق اإللكترونيم النظا

درة اق ات تجعلهار ائص جدیدة، وتتمتع بمهارد بشریة تتمیز بخصاتوفر مو  اإللكترونیة اإلدارةیتطلب تطبیق 

جل البشریة من ات اءالكفاتنمیة لتركیز على الضروري الجدیدة، لذلك من العمل امل مع بیئة التعاعلى 

لمؤسسة، ومن ات في المعلوما اكبر من تكنولوجیادة استفالي التا، وبعابدإلاو ر ابتكالاعلى  ادة قدرتهازی

1:لمؤسسة نذكرالبشریة في ارد المو ات على المعلوما اتكنولوجی راثآ
  

حة المتات المعلومائمین على فرز وتحلیل القا األفرادوتدریب  هیلأوتصة؛ اصب خام مناستخدا - 

 ؛اإللكترونیةت الشبكاعلى 

كز التدریب عن بعد ومر ال لبشریة، من خالارد المو اوتدریب  هیلأتم طرق جدیدة في استخدا - 

 ترنت؛نالاة عن طریق اكالمحا أسالیبضیة، و افتر الالتدریب ا

 فراداأل باكسإخلق ضرورة  اترنت، ممنالالمرتبطین باء لعمالاظهور طرق جدیدة منفتحة على  - 

 . اإللكترونيمل التعات جدیدة تمكنهم من ار امه

  اإللكترونیة اإلدارةلبشریة في ظل ارد المو التغیر في اب ناجو : لواأل لمطلب ا

 دىأ البشریة، كمارد المو ا إدارةت جذریة في حدوث تحوال إلى اإللكترونیةلنظم ام استخدا دىأقد 

  :لتحولاب ناجو  همأصرة، وتتمثل المعات المؤسسافي  لبشریةارد المو افي حجم ونوعیة  اكبیر  اتغیر  إلى

 :لة العماتغیر في هیكلة  - أوال

ت جوهریة تعدیال ثاحدإ و لبشریة ارد المو اهیكلة  دةاعإ اإللكترونیة دارةلكفء لإلالتطبیق ایتطلب 

ت امء عن خداستغنالا إلىتؤدي  اإللكترونيلعمل ا طانمأ إلىلتحول المؤسسة، فاملة في العالقوى افي 

 األفرادتهم على اصاختصایتم توزیع بعض  المؤسسة، كمافي  دهماعدإلي تخفیض التاملین وبالعابعض 

لبشریة، ارد المو ات ار افي نوعیة ومه اتطلب تغیر  اكم 2.لبشریةارد المو ام استخدا، بهدف ترشید خرینآلا

مج تدریب اد بر اعتمال من خال الیة، و یتم هذاءة وفعابكف اإللكترونیة األعمال دیةأتدرة على التكون ق

  .عد بدیلة للتحفیزاجدیدة، وقو 

                                                           
دراسة میدانیة لمؤسسة سونلغاز المدیریة الجهویة : ات وانعكاساتها على تنمیة الموارد البشریةالسعد، تكنولوجیا المعلوم أمي؛ فتیحة بن او نعیمة یحی -1

 .06، ص 2015، جوان 02عددالجزائر، ، ورقلة، جامعة المجلة الجزائریة للتنمیة االقتصادیةللتوزیع باتنة، 

 .219-218ص ، بقاغنیم ، مرجع سمحمد حمد ا - 2
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لحركة اسة ادر  ساسأعة على الصنا التكنولوجی" یلورافریدریك ت" لذي وضعه ا اإلدارة أسلوب نإ

لتوجه ا صبحأت، حیث المعلوما ام تكنولوجیاستخدال اماتم ائملتفصیلیة لم یعد مالام المها دیةألتلزمن او 

  1.رابتكالاو  عابدإلا ساسأئم على القالمعرفة و الكثیفة ات المعلومالة اد على عماعتمالاب جیةانتإلالتحقیق 

  :  ئفالوظالتحول في ا - ثانیا

  :أهمها لاشكألتحول عدة ا اهذ بحیث تتحول الوظائف من حیث محتواها وأسالیبها ووسائلها، ویأخذ

 : لوظیفيالدمج ا - 1

ل ضم من خال الوظیفي، وهذالعمل اطر تقسیم اء على مخالقضا اإللكترونیة اإلدارةیتطلب تطبیق 

 عماللشبكیة لألالطبیعة المرونة و انتیجة  اممكن اهذ صبحأحدة، حیث ائف منفصلة في وظیفة و اعدة وظ

  . اإللكترونیةئط الوسال ئف من خالالوظا ءادألزمین لالارد المو الجهد و ایحقق تقلیل  ا، مماإللكترونیة

  2:ایاعدة مز لوظیفي الدمج ایتحقق 

  ؛ءادألاقبة ا، وسهولة مر األفرادته على العمل ومسؤولیا ءاعبأسهولة توزیع  - 

لعمل؛ وتقدیم ال اص في مجاختصالات اتجة عن تعدد جهالنالعمل ا دةاعإ و  ءاخطألالتخلص من ا - 

  لصفر؛ا إلى العیوب فیهات تتجه نسبة اخدم

  لخدمة؛ال مسؤول من خال األعمالز اجنالسرعة في ا - 

شرة بتطبیق المباغیر  ةاإلداریلیف التكا، وتخفیض ئهادأوقت  لعمل والیف افي تك كثرأتخفیض  - 

  لمؤسسة؛ات في العملیا ءادأعلى  فاشر إلاقل من امستوى 

كبر ات احیصال األفرادعمل جدیدة ومبتكرة، نتیجة منح  أسالیبف اكتشاو  عابدإلاعدة على المسا - 

  .ملةات متكاعملی ءادأفي 

  : لمركبةا األعمال إلىلبسیطة ا األعمالف من ئالوظاتحول  - 2

لوظیفي وتحویل ا ءاثر إلاد منهجیة اعتما اإللكترونیة اإلدارةلوظیفي، تتطلب الدمج ا إلى فةاضإلاب

م جدیدة للوظیفة، فیصبح امه فةاضإل مركبة، وذلك من خال أعمال إلىبسیطة  أعماللوظیفة من ا

  .لمعقدةا األعمالینجزون  ءاذكیأ دافر أملون العا

                                                           
 .219ص ، نفس المرجع السابق - 1

 .221-220ص،  نفس المرجع السابق - 2
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لتحدي، از و اجنالا، وتجعلهم یشعرون بدافر لإللوظیفي ا لرضااهم في تحقیق المركبة تسا األعمال نإ

ئج النتاعد على وضح ایس افریق عمل، مم راطإفي  اجزء كبیر منه أوملة ات كاعملی ءادأبحیث یقومون 

تهم؛ ار التعلم وتطویر مهام فرصة یتیح له اوتحفیزهم، كم ئهمادأتقییم  نیةامكإ و  ءاعضألالمحققة من طرف ا

ز اجنالمرتبطة بات ار القر اذ اتخاملین و العالدى  كثرألیة ستقالا إلىلمركبة ا األعمال إلىلتحول ایؤدي  اكم

  1.ءالرؤسا إلىلرجوع اقف دون المو اعل وحسن تقدیر التفالتفكیر و القدرة على ایتطلب منهم  اهم، ممأعمال

لتنظیم افق مع طبیعة التنفیذیین للتو المسؤولین التغیر في دور ا نیةاإللكترو  اإلدارةویتطلب تطبیق 

ملین العایعتمد على جهود  األعمالتنفیذ  صبحأوحیث . لتنظیمیةات المستویالتقلیل من الجدید، بعد ا

  2.سعةالو ات احیلصالالمستقلین ذوي ا

ت ار المهاینة من ت معالبشریة بمستویارد المو الحصول على ا إلىلمؤسسة اتسعى  نأیجب  ذنإ

 األفرادر اختیییر غیر تقلیدیة الالبشریة، وتوفیر معارد المو ات اسافي كل سی اتغییر  یتطلب اء، وهذالذكاو 

عل التفاللعمل و  همتداستعاو درة لدیهم، المبات الشخصیة للمترشحین، وقدر ات الصفالتركیز على اوتعیینهم، و 

 ا، كمائهلمؤسسة ومع عمالاخل املین دالعامع  اإلكترونی ملالتعالقدرة على ا إلى فةاضإلعمل، اضمن فرق 

  .فزالحو اجدیدة للتعویض و  سسأوتطبیق  ءادألاییر جدیدة لتقییم اد معاعتمامع  افق هذایتر  نأیجب 

  :لعملام فرق استخدا إلىلتقلیدیة التنظیمیة ات الوحداتحول من  – 3

لمعتمد على التنظیم العمل من اهجیة لتحول في مناضرورة  اإللكترونیة اإلدارةیتطلب تطبیق 

ئج المسؤولیة عن نتالي تصبح التامؤقتة، وب أوئمة اتنظیم یستخدم فرق عمل د إلىلتنظیمیة ات الوحدا

لموكلة ام المهالفریق باكل فرد في  امملی إلىج ایحت الفریق ولیست فردیة، وهذا ءاعضألعمل مشتركة بین ا

  3.تهمالفریق وقدر ا ءاعضأت ار ایتطلب تنوع وتعدد مه اله، كم

  :ملینالعات جدیدة من افئ إلىجة الحا - 4

ملین لم تكن العات جدیدة من اظهور فئ إلىت المؤسسافي  اإللكترونيلعمل اد اعتملتوجه الا یؤدي

رو ات ومستشالمعلومات؛ مدیرو انالبیات؛ محللو انالبیالمبرمجون؛ مدخلو ا: موجودة من قبل مثل

  4.تالمعلوما

                                                           
 .222-221ص ،  مرجع سابقغنیم،  محمد حمدا 1

2
 .222ص  ،السابق لمرجعانفس  - 

 .228ص ،  مرجع سابقغنیم، محمد حمد ا 3

  .119ص ، بقا، مرجع سآخرونو  ؛لفرجيادل حرحوش اع 4
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لمرتبطـة ات التخصصـات وظیفیـة جدیـدة، وتشـمل اصب لتخصصـامن ثاحدإ إلىجة الحار تظه اكم

 إدارة المؤسســـة مهمتهـــاجدیـــدة فـــي  ماقســـأ أولح امصـــ دایجـــإقـــد یـــتم  ال، كمـــاتصـــالات و المعلومـــا ابتكنولوجیـــ

  ، اإللكترونیة اإلدارةت ات وشبكامعلوم

  :لبشریةارد المو ا إدارةجهود جدیدة في وظیفة   - 5

تتطلب  يألمؤسسة، افي  اهندسته دةاعإلتي یجب ائف الوظا همأحد البشریة ارد المو ا دارةإتعتبر 

وتنمیة  إدارةلحدیثة في اخل المدا، بحیث تعكس سالیبألام و المهالتنظیمي و الوضع امن حیث  اجذری اتطویر 

  .لبشریةارد المو ا

لبشریة، من ارد المو ا دارةجدیدة إلفرص  حتاتألتقنیة قد او  ةتیالمعلومالثورة اهذه  نأ إلى اونشیر هن

 صبحتأف، اإللكترونیة إلىلبشریة ارد المو ائف البشریة وتحول مختلف وظارد اللمو  اإللكترونیة اإلدارةل خال

 أسالیبلبشریة، و ارد ات للمو اء نظم معلوما، وبناإللكترونیةت الشبكالتوظیف تتم عبر ات اعروض وطلب

  .اإلكترونی ءادألاوتقییم  اإللكترونيلتدریب ا

لبشري في تطویر المورد ا لمؤسسة، وذلك بسبب دورائف في الوظا همألبشریة من ارد المو ا إدارة

ج تطبیق ا، ویحتاظ علیهالحفاو  المؤهلة وتطویرهالبشریة ارد المو الحصول على الوظیفة اط بهذه اوین، ءادألا

لبشریة، ویمكن تلخیص هذه ارد المو ا ارةإدلوظیفة  سیةاسألام المهات في اتغیر  إلى اإللكترونیة اإلدارة

   1:تيألات في التغیر ا

 :لبشریةارد المو اتخطیط  -أ 

 دارةزمة لإللالالبشریة ارد المو الیة وتحدید الحالبشریة ارد المو البشریة تقییم ارد المو اتشمل مهمة تخطیط 

  .اتهأفاومكلبشریة ارد او لمالتدریبیة وتقدیر تكلفة امج البر اجل تحدید ا، من اونوع اكم اإللكترونیة

 :ائف وتوصیفهالوظاتحلیل  - ب 

 اجب توفرهالو ات ار المهات و القدر ا، وتحدید اتهات كل وظیفة ومسؤولیاجبالتعرف على و ا ایقصد به

  .اتهامل مع تقنیالتعاو  اإللكترونیة اإلدارةت جدیدة متعلقة بتشغیل ار امه جادر إ، حیث یتم افي من یشغله

 :لتوظیفا -ج 

في  األعمال ءادأدرة على القالبشریة ارد المو المؤسسة من ات اجاحتیاب استقطالتوظیف على املیة تركز ع

  . اإللكترونیة اإلدارةلمنسجمة مع ات اصاختصالاملین من ذوي العار وتعیین اختیا، و إلكترونیةبیئة 

                                                                                                                                                                                        

 

 .120 ص ،مرجع سابق،  آخرونلفرجي و ادل حرحوش اع -1
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 :فزالحو او  جورألاتصمیم نظم  -د 

لة اعم ةأفالمك املین، بحیث ترتفع نسبیالعا جورأكل تغیر في هی اإللكترونیة اإلدارةینتج عن تطبیق 

 ا، مماهمیتهأو لتغیر في قیمة كل وظیفة ا إلىئف الوظالتغییر في محتوى ایؤدي  ا،  كمهیالأوتخبرة  علىأ

  1.لجدیدةائف الوظات اجدید یستجیب لمتطلب تآفامكم اجدید ، ونظ جورأیتطلب تحدید سلم 

 :ءادألاتصمیم نظم تقییم  - هـ 

لفریق ا ءاعضأت محددة، ویكلف ات مهماعلى فرق عمل ذ اإللكترونیة اإلدارةلعمل في ا ءادأتمد یع

لمسؤولیة على اودرجة  ءادألاییر تقییم الي تتغیر معالتات متعددة، وبار اتعقید وتتطلب مه كثرأئف ابوظ

  .لبشریةارد المو ا ءادأم جدید لتقییم انظ دایجإ إلىج ایحت ائج، ممالنتا

 : دریبلتا - و 

ط ارتبالات المتخصصة ذالفنیة ادر الكو ا داعدإ و لبشري العنصر ا هیلأتلتدریب من ا نشطةأتمكن 

 اظهور طرق تدریب مبتكرة في هذ إلى فةاضإلاوب ؛2تیةالمعلومالبنیة او  اإللكترونیةت الشبكالعمل عبر اب

لتدریبیة ات اجاحتیة لالاعالتدریبیة سوف یتغیر مر امج البر امحتوى  نالتدریب عن بعد، فال مثل المجا

  .ت جدیدةار امه باكسإمج البر ا، حیث تستهدف هذه اإللكترونیة اإلدارةصة بتطبیق الخا

  اإللكترونیة اإلدارةلمطلوبة لتطبیق ا المهارات: ينالثالمطلب ا  

ه نا، فافهاهدأ كادر إ و  اإللكترونیة اإلدارة إلىلتحول املین لعملیة العا األفرادتقبل  همیةأ إلى فةاضإ

 أسالیبب مالمإلاو لجدیدة العمل ات امل من تقنیالمطلوبة للتعات القدر املین بالعاء لضروري تمتع هؤالامن 

  .اإللكترونيمل التعا

لهدف معین  امهیكلة ومنظمة تبع اتیوسلوكلعمل ات ارف وقدر المعات مجموعة ار المهایقصد ب

لمكتسبة ا أوصة بكل فرد الخات اداتعدسالات و القدر ارف و المعاهي مجموعة  أو، ت معینةاووضعی

   3.لمكتسبا ءادألاو لمهنیة ارسة المماب

في  األعمال ءادأللمطلوبة ات ار المهاعن  اإللكترونیة األعمال ءادأللمطلوبة ات ار المهاتختلف 

  .ةلمتمیز ات ار المهایستوجب توفر مسبق لبعض  اإللكترونیة اإلدارةتطبیق  نالي فالتالتقلیدیة، وبا اإلدارة

                                                           
 164ص  ،مرجع سابق،  في تحقیق الجودة الشاملة وٕامكانیاتهااإلدارة اإللكترونیة ، سحر قدوري  -1

لعدد ا ئر،الجز ا، معة بسكرةا، جاإلنسانیةمجلة العلوم  تدریب الموارد البشریة لتفعیل اإلدارة اإللكترونیة في الجزائر، أهمیة، ء طلحيالزهر اطمة اف -2

 .273، ص 2014رس ا، م34/35

لفكري في ال الما سأر لدولي حول ا، بحث مقدم للملتقى تالمعلوما البشریة في عصر تكنولوجیارد المو ا إدارةت امتطلبي ، و الت خلفاشمس ضی -3

  .11، ص 2011، دیسمبر ئرالجز ا، لشلفامعة الحدیثة، جات ادیاقتصالالعربیة في ا األعمالت امنظم
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ت في سبع ار المهاهذه  لاجمإحث ایمكن للب ثابحألاو جع المر امختلف  لیهإ رتاشأ ال مومن خال

، )10- 2(لشكل ا ایوضحه اإللكترونیة دارةلمطلوبة لإلات ار المهات تشكل مزیج ار المهات من امجموع

 : يوه

  لتحلیلیة ؛ات ار المها - 

 ت؛المعلوما إدارةت ار امه - 

 لتقنیة ؛ات ار المها - 

 لتقدیم؛ال و اتصالات ار امه - 

 لمشروع؛ا إدارةت ار امه - 

 لتكیف؛اعل و التفات ار امه - 

 .عابدإلاو ر ابتكالات ار امه - 

  اإللكترونیة اإلدارةت ار امزیج مه): 11-2( رقم لشكلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .حثالباد اعدامن : لمصدرا

  
ت ارامزیج مھ

 اإلدارة

 اإللكترونیة

ت ارالمھا

 إدارة

 تالمعلوما

ت ارالمھا

 لتقنیةا

ت ارامھ

 لاتصالا

ت ارامھ

 إدارة

 لمشروعا

ت ارامھ

 التفاعل

ت ارامھ

االبتكار 

 واإلبداع

ت ارالمھا

 لتحلیلیةا



 اإللكترونیة اإلدارة متطلبات تطبیق: الثانيلفصل ا

- 154  -  

  .ت ار المهامحتوى هذه  تيآلافي  ونبین

 :لتحلیلیةات ار المها - اوال

 ا، وكذ1تالمعلوماب اسینالعمل و ا ءادألمتبع في ا ئياجر إلا سلوبألات تحلیل وتفسیر ار اوهي مه           

م النظات وتدقیق العملیال تحلیل ، من خالالمسببة لهات ارسالمما، للكشف عن ات وتحلیلهلمشكالاتحدید 

 تاجاتحلیل ح إلى فةاضإ؛ ءادألاجعة املین ومر المتعا يأر ع ستطالالمصلحة، و ا باصحأوتحلیل 

لبحوث ات و اسالدر ات ائج وتوصیاعد نتاتس ات، كمالمعلومات وتدفق العملیاز اجنائل المستخدمین وبدا

  2.مالنظات وتصمیم لمشكالابقة في حل السا

تبقى ضروریة من  انهإف؛ اإللكترونیة اإلدارة إلىلتحول ازمة عند عملیة ت الار المهات هذه ناك ناو 

  .اسبة لهاحلول مبتكرة ومن دایجإ و لعمل اجه التي تو ات لمشكالاجل حل ا

  :تالمعلوما إدارةت ار امه - ثانیا 

 راطإلیة في ات كمورد ذي قیمة عالمعلومارف و المعامل مع التعالقدرة على ات ار المهاتمثل هذه 

 ات، كمالمعلومات و انالبیات یؤكدون على جودة ار المهالذین یتمتعون بهذه ا األفراد، ف اإللكترونیة اإلدارة

 ات وتخزینهالمعلوماعد ات، وتصمیم قو انالبیالقدرة على تصنیف وفرز وفهرسة ات ار المهاهذه تتضمن 

 ات ونقلهالمعلومالبحث عن القدرة على ا إلى فةاضإ 3؛اتهاماستخدسب الابشكل منظم ومن اوعرضه

  .ایتهاحم أسالیبو 

ت ار امه انهأبتتمیز لمؤسسة، و ات قیمة في ات كمورد ذالمعلومامل مع التعات ار المهاتتطلب هذه  

  .  لخبرةامكتسبة ومبنیة على 

  : لتقنیة ات ار المها  -ثالثا

لطرق امل مع التعالفرد وتمكنه من ا التي یتمتع بهات القدر او  تلیابلقالتقنیة تلك ات ار المهاتعني 

 كترونیةاإلللنظم اتصمیم  تانیامكإبت ار المها؛ وترتبط هذه 4لعملا ءادأللمختلفة ات التقنیاو  سالیبألاو 

، لیتم خرىأ إلىمن صیغة  أو خرآ إلىم ات من نظالمعلومائمة، وتحویل القالتحتیة البنیة افقة مع المتو ا

                                                           
 .310ص ابق ، دي، مرجع سالو ال محمود دي؛ بالالو امحمود حسین  -1

  .279بق،  ص امرجع س ،إستراتیجيمدخل تسویقي : لتطبیقالنظریة و ابین  اإللكترونیةت الخدماق، لعالاس ابشیر عب -2

العدد  ،، جامعة الشلف، الجزائرإفریقیامجلة اقتصادیات شمال مدخل إستراتیجي، : سحر قدوري الرفاعي، الحكومة اإللكترونیة وسبل تطبیقها -3

  .315- 314، ص 2010، بعالسا

 .67، ص 2016ى، األوللطبعة ا، ردنألاللنشر،  راعصإلار ا، دتكنولوجي-ريادإمنظور : اإللكترونیة األعمالني، العان امزهر شعب - 4
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ت لتوسیع الشبكات، وتصمیم المعلومادرة على توحید ات قاناعد بیابطرق جدیدة، وتكوین قو  امهاستخدا

درة على فهم اق ات فنیة تجعلهار اتتمتع بمه رد بشریةاتوفر مو  اإللكترونیة اإلدارةتطلب ت  1 .ماستخدالاق انط

لیة، اءة وفعابكف اإللكترونیةت مالالتعا إدارةئقة على اقدرة ف ال، ولدیهاتصالات ات وشبكالبرمجیاطبیعة 

  .األعمالتنفیذ  ءاثنأرئة الطالتقنیة ات لمشكالالیة على حل اوقدرة ع

ظ  احتفالاو  المتمتعین بها األفراد دایجإ، وتوجد صعوبة في ائماحة دات غیر متار المهامثل هذه  نإ

  .هرین منهمالماب

  :لتقدیمال و اتصال ات ار امه -رابعا

 رافكألاو ت المعلومال استقباو  لارسإ أعماللتي تنطوي على ات القدر ات كل ار المهاتشمل هذه 

ب استقطا، و  اإللكترونیة اإلدارةلتسویق لمشروع اجل ات من ار المهاتوظف هذه و  2،فاطر أمع عدة  ادلهاوتب

ت ار ات تمتلك مهاءالي ینبغي توفر كفالتالمصلحة، وبا باصحأو لمعنیة ا فاطر ألافة ازم من كلالالدعم ا

  .لمستمر للمشروعالدعم ات بتقدیم الجهامختلف  عاقنإ و لمشروع، اتوصیل فكرة جیدة عن 

  :لمشروع ا إدارةت ار امه -خامسا

لعمل ابعة الضروریة، ومتارد المو ام وتحدید لتنظیالتخطیط و ات ات على قدر ار المهاتشتمل هذه 

مل مع التعات ار المهاوتتطلب هذه   3 .اإللكترونیة اإلدارةبة على جودة وتكلفة تطبیق الرقائج، و النتاس اوقی

  .لجودةالتكلفة و الزمن و ات امعطی

  لتكیف اعل و التفات ار امه - سادسا

قدرة  إلى تشیر علالتفات ار امه ناف ءاشیألا مل معالتعالقدرة على ا فيلفنیة ات ار المها تمثلت ابینم

 ،تلمشكالاجهة امو  فيمرونة لاو لعمل ال ات في مجالمتغیر امع و ، 4خرینآلا األفرادمل مع التعالفرد في ا

 ذإ.م ضمن فریق عملاسجنالا يأعي الجمالعمل ات ار الجدیدة، ومهالعمل ات اوقدرة على تحدید متطلب

 قف؛المو ا باستیعالشخصیة و التكیف، ونضوج القدرة على او  لخبرةامیز بلبشریة تتارد المو اتكون  نأیجب 

                                                           
  .281بق، صامرجع س، إستراتیجيمدخل تسویقي : لتطبیقالنظریة و ابین  اإللكترونیةت الخدماق، لعالاس ابشیر عب  -1

 .68بق، ص ارجع سني، مالعان امزهر شعب - 2

  .311بق، ص ادي، مرجع سالو ال محمود دي؛ بالالو امحمود حسین    3

 .67بق، ص اني، مرجع سالعان امزهر شعب - 4
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عن  ت مختلفة، فضالافات وثقامل مع بیئالتعات و اعالصر ا إدارةمن  الذي یمكنهاعي اجتمالالحس اوتتمتع ب

  1.لاتصالاللغة و ات ار المه ابهاكتسا

  عابدإلاو ر ابتكالات ار امه -سابعا

ر ابتكالات ار ار؛ وتتمثل مهابتكالاو  عابدإلات اقدر  إلى امستند لحدیثةات المؤسسافي  ءادألا صبحأ

ت العملیا، وقدرة على تطویر اوحلول بدیلة جدیدة لم یسبق تطبیقه رافكأ دایجإلقدرة على افي  عابدإلاو 

 راطإلا ا، ویندرج في هذاإللكترونیة اإلدارةفي  األعمال ءادألجدیدة  طانمألسبق في تكوین ا، و جراءاتإلاو 

  .لعملات حلول تقنیة مبتكرة لمشكال داجیإ

خل اره دابتكا ایعني هذ لجدید، والالشيء امل مع التعالقدرة على ار ابتكالات ار اتتضمن مه اكم

  2.تقلیده أو خرینآلاؤه من اشر  ایضألمؤسسة؛ ولكن یعني ا

لتحسین اق حة لتحقیالمتات التقنیاوتسخیر جمیع  ،تالعملیافي  عابدإلات جهد ار امهلاهذه وتشمل 

 نابة، وعلیه فالرتالروتین و اعن  البدیلة بعیدالحلول القدرة على تخلیق ا، و ءادألالیة في الفعاءة و الكفافي 

لبحث عن الجدیدة و ا رافكألابدرة المبادرة على اوق رابتكالارد بشریة محفزة على امو  إلىجة المؤسسة بحا

  4:اهم سیتیناسأرتین اعلى توفر مه عابدإلات ار اتعتمد مهو   3.حاهو مت ال ملمعلومة من خالا

 ساحسإغ ولكنه ینتج عن امن فر  عيابدإلالتفكیر ا أیبد حیث ال: لمشكلة اب ساحسإلاسرعة  - 

 نألممكنة للحل ؛ ائل البدالحقیقیة، ثم یتم تطویر ا ابهاسبألعمل على كشف ا، و ابوجود مشكلة م

ت التغیر افسیة تتسم بافي ظل بیئة تن لتكیفا أولسبق المشكلة ضروري لتحقیق اب ساحسإلاسرعة 

  لسریعة؛ا

، احلول جدیدة كلی أوطرق  دایجإل یةاو ز من  كثرألتفكیر في القدرة على اوهي  :لتطویع المرونة و ا -

ت السمالتفكیر؛ حیث تدعم التقلیدیة في امدة وغیر الجالشخصیة غیر اترتبط ب عابدإلارة افمه

  .لتكیفات ار ارة بمهالمهاترتبط هذه  اكم لدیه،  عيابدإلالتفكیر الشخصیة للفرد ا

                                                           
 .220ص ، بقامرجع س ،غنیمحمد محمد ا -1

لحكومیة ا األجهزةمل بین التكا مؤتمر أعمال، لمحلیةات ادالقیالتنظیمي على او  ستراتیجيإلا ثیرهأوتري ابتكالالتفكیر ا، بودیةأشور امر عاع -2

 .142، ص 2011مصر،  اإلداریةلعربیة للتنمیة المنظمة ا، 2010یونیو  ات ، تركیات وتوجهار اخی: تالبلدیالمحلیة و ا تار ادإلاو 

 .264بق، ص ا، مرجع ساء طلحيلزهر اطمة اف -3

 .350ص  ،بقا، مرجع س آخرونني و المعاحمد ا -4
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 ال؛ و لحدیثةالعمل ا أسالیبب كثرأت جدیدة ومعرفة ار امه إلىجة البشریة بحارد المو ا صبحتألقد 

 ایتحلى به نأ، ولكن یجب خرىأت تنظیمیة معینة دون افي مستوی األفرادت في ار المهایتطلب توفر هذه 

  .اإللكترونیة اإلدارةیق لتطبفي المؤسسة ملین العا األفرادجمیع 

لمطلوبة لتطبیق ات ار المهاحة و المتات ار المهابین  جوةالفلمؤسسة على سد اتعمل  نأیجب  ذنإ

ب استقطالبشریة، و ارد المو التدریب وتنمیة ات و ار المهاتطویر   نشطةأل مختلف من خال. اإللكترونیة اإلدارة

  .لجدیدةالعمل اسبة لطبیعة المنات ار المهارد بشریة تتوفر على امو 

 اإللكترونیة اإلدارةلتدریب لتطبیق ا: لثالثالمطلب ا

لوظیفة اط بهذه ا، حیث تنسیةاسألالبشریة ارد المو ا إدارةئف اوظ حدىإلتدریب ایعتبر وظیفة 

عد قوة اوظیفة تس انهأ التكیف مع ظروفه، كمالعمل و ا ءادأتهم على ال تنمیة قدر من خال األفراد داعدإ

لمؤلفون عدة احثون و البات جدیدة، وقد قدم ارف ومعلومامع ابهاكسإ و  اتهار اعلى صقل مه لیةالحالعمل ا

  :ریف نذكر التعاریف للتدریب، ومن هذه اتع

لمعرفة املین بالعایزود  الهلتي من خالالعملیة ا:" نهأبلتدریب الذي عرف ا (Flippo)تعریف فلیبو 

 1"وتنفیذ عمل معین ءادألرة المها أو

رف المنظمة بمعالبشریة في ارد المو المخطط له لتزوید المنظم و الجهد ا: " نهأبلتدریب ایعرف  اكم

قد ینعكس على  اء، ممابي بنایجابشكل  اتهاهاتجاو  اوسلوكه اتهاوقدر  اتهار امعینة، وتحسین وتطویر مه

 2".لمنظمةافي  ءادألاتحسین 

عد في التي تسائم الدعاق ، و لطر ائل و الوسات ، و اطالنشامجمل :" نهأب ایضألتدریب اویعرف 

لمنظمة ا فاهدأحد، لتحقیق او  نآلضروریة، في الفكریة اتهم ارفهم وسلوكهم، وقدر ال لتحسین معالعماتحفیز 

ئفهم الجید لوظا ءادألاننسى  نأ، دون خرىأعیة من جهة اجتمالالشخصیة و ا فهماهدأمن جهة، وتحقیق 

  3"لمستقبلیةا أولیة الحا

لح اجل تحقیق مصاعل من اصر مختلفة تتفالتدریب عنالوظیفة  نأ لىإلتعریف ا ایشیر هذ

  . لبشریةا اردهالمؤسسة ومو امشتركة بین 

                                                           
 .375ص  ، 2009الحدیث ، مصر، معي الجالمكتب ا، لبشریةارد اللمو  إللكترونیةا اإلدارةلصیرفي، امحمد  - 1

لشلف، امعة ا، جإفریقیامجلة اقتصادیات شمال وتحقیق المیزة التنافسیة،  اإلنتاجیةفي تحسین  وأهمیتهاتنمیة الموارد البشریة رك ، انعیمة ب - 2

 .274، ص 2009بع، السالعدد ا ئرالجز ا

ئر، الجز امعة ورقلة، ا، ج06لعدد ا، مجلة الباحثتحلیل اثر التدریب والتحفیز على تنمیة الموارد البشریة في البلدان االسالمیة، ، لشیخاي و الدا - 3

 .11،  ص 2008
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 إدارةت حقل التدریب تخصص فرعي من تخصصا: نهأبللتدریب  مریكیةألالجمعیة اوتعرفه 

عد ایس ات، مماهاتجالات و ار المهارف و المعال تطویر لبشریة، من خالات اءالكفالبشریة یهتم بتنمیة ارد المو ا

   1.لیةالمستقبلیة بفعالیة و الحائفهم اوظ ءادأعلى  األفراد

  : إلىلتدریب یهدف ا نأریف نستنتج التعال هذه من خال

 لمتدربین؛ات ادة معرفة ومعلومازی - 

 ت؛القدر ات وتنمیة ار المها باكسإ - 

  .تهماهاتجالمتدربین و اتغییر سلوك  - 

  : للتدریب نالاك مجاوهن

لتقنیة ات ار المها بهماكسإ و لبشریة، ارد التقنیة للمو اءة الكفاتعزیز  إلىیهدف  :نيلتقالتدریب ا - 

  لمطلوبة؛ا

تدریبهم على  يأعل، التفال و اتصالات ار املین مهالعا باكسإهدفه : لعملاقة لتدریب على عالا - 

  . عار لصا إدارةت، وطرق المسؤولیات و المعلوماسم ابینهم، وكیفیة تق ال فیمالفعاصل التو اكیفیة 

  :لالفعالتدریب ا سسأ - اوال

لبشریة لتطبیق ارد المو ایعتمد تدریب  نأدفة ومستمرة، ویجب التدریب عملیة منظمة وهایعتبر          

وهذه  افهاهدألتدریب وتحقیق الیة عملیة الضروریة لفعا سسألاعلى مجموعة من  اإللكترونیة اإلدارة

   2:سسألا

 : ریةاستمر الا -   1

، ولیس مجرد حل مؤقت لمشكلة معینة، بل هو عملیة امستمر  اطالتدریب نشا یكون نأیجب 

ر اعتباملین العا األفرادلمتغیرة، ویجب على ا اللتكیف مع بیئته اجتهالمؤسسة وحافق تطور اتر  سیةاسأ

لذي ائم الداللتطور  اونظر . لوظیفیةاتهم ال حیت خالارسته عدة مر امن عملهم، تتكرر مم التدریب جزءا

                                                           
  L’entrepriseمجلة المؤسسةدراسة حالة التدریب التحویلي بشركة سونطراك ، : ، دور التدریب في مرافقة المسارات المهنیةنعیمة بوسوسة  - 1

 242ص ، 2017، 06لعدد ا ، الجزائر،3، جامعة الجزائر 

دراسة حالة مؤسسة سونلغاز تبسة، : ثر تدریب وتنمیة الموارد البشریة على الكفاءة التنظیمیة في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفةامدیحة بخوش،  -2

  .238-237ص  ،2015، دیسمبر 09، جامعة الوادي، الجزائر، العدد مجلة رؤى اقتصادیة
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فقط في  اتعتبر متطلب ، والائمائمة دالتدریب تظل قا إلىجة الحا ناف اإللكترونیة اإلدارةت امیز به تقنیتت

  . اإللكترونيلعمل ا أسالیبد اعتملمؤسسة الامرحلة تحول 

 :لشمولیةا -  2

 نافلي التاوب - ابقاس اشرنا اكم –ملین العا األفرادضروریة لجمیع  اإللكترونیة اإلدارةت ار اتعتبر مه

 كثرألاملین العا ایضألجدد؛ بل یشمل املین العا األفرادیقتصر على  ت الار المهاهذه  باكسإ و لتدریب ا

  .لتنظیمیةات المستویاتهم وفي جمیع اصاختصاملین بمختلف العایعني كل  اقدمیة، كمأ

 اإلدارةلمطلوبة لتطبیق ات ار المهاجمیع  باكسإیشمل  نألتدریب یجب ا نأحث البایرى  اكم

  .اإللكترونيلعمل ا ءادوأللعمل المطلوبة للعمل في فرق ات ار المهامل تلك التك انظر  ا، وهذاإللكترونیة

  :  لمرونةا – 3

لوظیفة عرضة ا نألمتدرب، حیث الفرد الوظیفة و ا التدریب مع عنصرین متغیرین همامل ایتع

ته ادالمتدرب عرضة للتغیر في عاك لمؤسسة؛ وكذلا فاهدأه وتغیر أسالیبلعمل و اللتغییر نتیجة تغیر نظم 

مجه ایتم تطویره وتغییر بر  امتجدد اطالتدریب نشایكون  نألي یجب التاته، وبار اته ومستوى مهاوسلوكی

لحدیثة ا سالیبألارجیة، بحیث یستوعب جمیع الخا المؤسسة وفي بیئتهاصلة في الحات التغیر اءم مع لتتال

لتدریب ا أولتدریب عن بعد ا أسالیبلتدریب مثل افي عملیة  امهاستخدالتي یمكن المستجدة ا اإلمكانیاتو 

 .اإللكتروني

 :ءمةلمالا -   4

 خرىأمن جهة، ومن جهة  فهاهدألتدریب مع ات ام موضوعاسجناؤم و لتدریب تالا ئمةبمالیقصد 

في  اممه المتدربین دور ات اداستعدات و التعلم، حیث تلعب قدر اتهم على المتدربین وقدر ائف اءمته لوظمال

لمتدربین ذوي امن  سهلألیة العات القدر المتدربین ذوي التدریب لدى التدریب، فیكون محتوى ات ادیاتحدید م

لمستهدفة من ات ار المهالتدریبیة، وطبیعة ات اجاحتیلدقیق لالالتحدید ایستلزم  ا؛ وهذ1لمحدودةات القدر ا

  .لتدریبیةامج البر ا

 :لتكلفةائد و العاة اعامر  -  5

 ئجالنتالتدریبیة، بحیث یمكن تقییم امج ازنة تقدیریة للبر اضرورة وضع مو  إلى ألمبدا ایشیر هذ

  .المترتبة عنهالیف التكالتدریب و امج المتوقعة من بر ا

                                                           
، دائیة بغدالكهربات اعامة للصنالعالشركة اسة تطبیقیة في ادر : دیةالقیا اإلداریةت القدر اء البشریة في بنارد المو ادور تدریب یه مسعود، اعلي ت -1

 .28، ص 2012ق، العر المیة، العانت كلیمنتس امعة ساغیر منشورة، ج، هادكتور  طروحةأ
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 :اإللكترونیةلبیئة التدریب في ظل افع ادو  -ثانیا 

ل اتصـالاو  معـالإلا اتكنولوجیـ جادمـإل مـن خـال اإللكترونیـة األعمـالت نحو نبنـي المؤسساتوجه  نإ

یتوجــب  نــهألســبة ومســتمرة، التــدریب منا نشــطةألت ملحــة اجــابــروز ح إلــى دىألعمــل، ا أســالیبفــي مختلــف 

 خــرىأل، ومــن جهــة المجــا التــي ظهــرت فــي هــذافســة المناجهــة ادرة علــى مو القــالبشــریة ارد المــو ا داعــدإعلــى 

  .لتحولا اهذ احهاتألتي افرص لادرجة من  قصىأ إلىدة استفالالحكومیة من ا األجهزةت و المؤسساتمكین 

  :  اهمهألعل  باسبأل عدة ل من خالالمجا البشریة في هذارد المو اتدریب  همیةأوتبرز 

 اممــ. األعمــالفــي تنفیــذ  اإللكترونیــة ســالیبألائل و الوســاعلــى  كثــرأد اعتمــالائف بســبب الوظــاتغیــر  - 

-35مـن بـین  نأحـظ لمالان لیین، حیث مـالحا األفرادت معینة لدى ار ایترتب عنه ضرورة توفر مه

 ائفهـــات تكنولوجیـــة ملموســـة فـــي وظاجهـــت تغیـــر المتقدمـــة قـــد و ا نالبلـــدالعمـــل فـــي امـــن قـــوة  % 65

 1؛اتقدم قلألا نالبلدالعمل في اقوة  إلىلضرورة اسوف یمتد ب مرألا الیة، وهذالحا

ل فــي امجــ صــل فــيالحالتطــور ا إلــىلــدول التعلــیم فــي بعــض التكــوین و اكــز امج مر ابة بــر اســتجاعــدم  - 

ت تدریبیــة مرتبطــة ادور  إلــىلجدیــدة  ائف الوظــالملتحقــین با األفــرادجــة ایبــرز ح ا، ممــاألعمــالبیئــة 

 .التي سوف یشغلونهائف الوظات بار المهاب

ســـب مـــع اتتن خـــرىأئف اوظـــ ءانشـــإ و ئف الوظـــابعـــض  ءالغـــإ إلـــىیـــؤدي  اإللكترونیـــةلحكومـــة اتبنـــي  - 

 لجدیدة؛ا التكنولوجیا

م اســـــتخدا، و اإللكترونیـــــةلبیئـــــة اینســـــجم مـــــع  البشـــــریة بمـــــارد المـــــو ا إدارةئف اضـــــرورة تطـــــویر وظـــــ  - 

 .لبشریةارد المو ا إدارةلمتعلقة بام المهال في وتنفیذ اتصالات و المعلوما التكنولوجیا

 اإللكترونیةلتطبیق اإلدارة لتدریب ا فاهدأ -ثالثا

لــدیهم والمهــارات الفنیــة لتقنیــة افــة الثقادة ار، وزیــاســتمر اب المؤهلــة وتــدریبهالبشــریة اصــر العناتــوفیر  نإ

، لذلك اإللكترونیة ویزید من انخراطهم في تجسید مشروع اإلدارةلتغییر ا تهم لعملیةماو مق فاضعأهم في ایس

لتـدریب ا فاهـدأفلجدیـد، التوجـه ا ات هـذالتدریبیـة مـع متطلبـامج البـر اتكییـف  إلـىلسـعي ا المؤسسةبد على ال

لتــدریب فــي ا فاهــدأ هــمألتدریبیــة ســوف تتغیــر، ومــن ات اجــاحتیالاتلــف، ولكــن لــن تخ اإللكترونیــةلبیئــة افــي 

  : لالمجا اهذ

                                                           
لتربیة ارة انموذج وز : البشریةرد المو ا إدارةت اسامج وسیاصرة على تقییم بر المعالتكنولوجیة الثورة اثر اري، از لفاحمد بن محمد امحمد بن  -  1

  .101- 100ص ، 2009، امعة تشرین، سوریاه، غیر منشورة، جالة دكتور ا، رسنالتعلیم بسلطنة عماو 
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ت، مــن المؤسســا جیــةانتإلي التــام و بالمهــافــي تنفیــذ  اءتهــالرفــع مــن كفالبشــریة مــن ارد المــو اتمكــین  - 

 رف؛المعات وتحسین ار المهاب اكتسال خال

ئف الوظالمتعلقة با أورجیة الخاء العمل، سو ات بیئة البشریة مع مستجدارد المو اوتكیف  قلمأتتحقیق  - 

 لمؤسسة؛اخل ام دالمهاو 

 ؛األعماللمستمرة في ات التقبل تغییر  ادهاعدإ و لبشریة ارد المو اتهیئة  - 

مـن طـرف  همیـتهمأو بتقـدیرهم  األفرادلتدریب تشعر ا نشطةأ نلبشریة، الارد المعنویة للمو الروح ارفع  - 

 لوظیفي؛ا الرضالة وتحقیق العمار استقر ا إلىیؤدي  امم. تهمامؤسس إدارة

لعمـل الـذي تتطلبـه بیئـة ار، ابتكـالادرة و المبـالمسـؤولیة و البشریة على تحمـل ارد المو القدرة لدى اخلق  - 

 ؛اإللكترونیة

 اإلدارة أســالیب، وتعــریفهم باإللكترونیــةئل الوســاد و المــو الــتحكم فــي ات ار البشــریة مهــارد المــو ا باكســإ - 

 ت؛المعلومامن ال و ستغالا ناوضم ءاخطألان یقلل م امم. اإللكترونیة

فسـة فـي المنالتكیـف و اعلـى  المهنیـة للمؤسسـة وقـدرتهات القـدر ادة ازیـ إلـىل الفعـالتـدریب ایـؤدي  اكم - 

 .لمعرفةات و المعلومامجتمع 

ت ار امه فةاضإ و ت ار المهالتدریب كوسیلة لتنمیة ا دةاعإ أولتحویلي التدریب ا إلىلمؤسسة ا اتلج

ت اعملی أوحدیثة  جهزةأظهور  أولتقني التقدم ادمة نتیجة المتقات ار المهالبشریة، تحل محل اد ر اجدیدة للمو 

ت التكنولوجیالسریعة و ات التطور اب استیعالبشریة على ارد المو ا قدرة ناوبهدف ضمت جدیدة، اومنتج

یتطلب توفر  امئف مالوظاتغیر محتوى  إلىیؤدي  لتنظیميالهیكل اتغییر  نا؛ فخرىأمن جهة لمتطورة، ا

ئف اوظ ءادأ األفرادیطلب من  اإللكترونیة اإلدارةلیة، وفي ظل الحالبشریة ارد المو ات جدیدة في ار امه

  .ئلهاس أو ءادألا أسالیبء من حیث ابقة سو السائفهم اتختلف عن وظ اجدیدة كلی

 : للتحول لإلدارة االلكترونیة لتحویليالتدریب ا  -رابعا 

 Transformationلمیتین العالحربین ا نابإلمصطلح امنذ ظهور (لي لتحویالتدریب ایقصد ب

Training   ئف الوظ اتحویل فئة مؤهلة مسبق دةاعإمعنى ) لعشرینالقرن ات من التسعیناقبل  احتى فترة م

  .لسوقا ایتطلبه خرىأرسة مهنة ادرة على ممالعمل لتصبح قافي سوق  ایوجد طلب علیه ال
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یستهدف تغییر في  نهأل، اإللكترونیة اإلدارةلتدریب ضروري لتطبیق امط من لنا اهذ نأحث الباویرى 

للعمل لنوعیة الكمیة و ات اجاحتیالالتغیر في اتلبیة  جلالیة من الحالبشریة ارد المو ات ات وقدر ار امه

 .اإللكترونیة اإلدارةت افي تقنیت التطور اب استیعاو  ،اإللكتروني

   1:لتحویليالتدریب اویقصد ب

، وهو مرتبط فياضإ خرآتخصص  أول ات في مجار ارف ومهالمتدرب معالذي یكسب ایب لتدر ا - 

 .لجدیدالتخصص ا ءاعبأ ءادأیمكنه من  ا؛ بمصليألابتخصصه  اساسأ

 .ت جدیدةاجبام بو اللقی أووظیفة جدیدة  أولمتدرب لتولي عمل ا داعدإللذي یبذل التدریبي المجهود ا - 

 ءادأجل ائم ومتقدم، من ابشكل د هبألتاو د استعدالالة من افي ح الیكونو  األفراد هیلأت دةاعإ - 

 .التي یعملون بهالمؤسسة ا راطإفي  لمستقبلیةاو لیة الحائفهم اوظ

تطویر  إلىلتي تهدف ا لتدریبیةا نشطةألال لتدریب، من خالاریة عملیة استمر التحویلي التدریب ایجسد  ذنإ

 .لجدیدةاللعمل ت اجاء بحات للوفالخبر اب اكتسات و اهاتجالات و ار المهارف و المعا

  2:تيآلا في اإللكترونیة اإلدارةعملیة تطبیق  لتحویلي فيالتدریب ا همیةأتبرز و

 التوسع في تطبیقهات و الاتصالات و المعلومات التقنیا حدثأبلعمل اط فرص ارتبائف و الوظاتحول  - 

 لعمل؛ات الافة مجافي ك

لمتطورة في ا ات للتكنولوجیالمؤسسام استخدانتیجة ذج تقلیدیة انم ءالغإ و لعمل اذج لفرص اخلق نم - 

 ت؛الاتصالات و المعلومال امج

قع شبكة اومو  اإللكترونیة نظمةألامل مع التعات ار ام وظیفیة غیر مسبوقة تتطلب مهاظهور مه - 

 ؛اترنت وتصمیمهنالا

ور طرق ، وظهاإللكترونيلبرید اترنت و نالات الیاد فعاعتمال من خال نالمكالعمل عن ال ستقالا - 

 لعمل عن بعد؛ا نیةامكإ و جدیدة للعمل 

 ئف ومهن جدیدة؛اوظ إلىل اتقنتدریبهم لال دةاعإ و  هیلهمأتلبشریة عن طریق ارد المو اتمكین  - 

لتغیر في الیة لتلبیة الحاملة العا لقوىادة من استفالاو  ابهاستیعالبیئیة و ات المؤسسة للتطور اكبة امو  - 

 .للعمالنوعیة في الكمیة و ات اجاحتیالا

                                                           
دراسة تحلیلیة، : لتلبیة احتیاجات سوق العمل في ضوء خبرات بعض الدولدور الجامعة في تفعیل التدریب التحویلي لجلیل، اح رمزي عبد ارب - 1

 .688، ص2014 كتوبرأ، 1، جزء 04لعدد ا، ، جامعة القاهرة، مصرمجلة العلوم التربویة

 .692-690ص  ،بقامرجع سلجلیل، اح رمزي عبد ارب -2
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 دتأئف، بحیث الوظالمهن و التغیر في طبیعة التحویلي التدریب ام باهتمالات امبرر  همأمن 

لطلب على اضحة في هیكل ات و اتغیر  إلىت الاتصالات و المعلومال التكنولوجیة في مجالعلمیة و ات التغیر ا

ت لكثیر من اولیلمسؤ ام و المهالبشریة، وحدث تغیر في نوعیة ارد المو افي  افرهالمطلوب تو ات ار المها

لطلب على اختفى الي التا، وبلیةإت اعملی إلىلعمل ا ءادأللیدویة ات العملیائمة، فقد تحولت القائف الوظا

یتطلب  الرقمي، ممالمعرفي و العصر اسب وطبیعة ات جدیدة تتنار امه التقلیدیة وحلت محلهات ار المهابعض 

  1.راستمر ادة ومتجددة بت جدیاءات وكفار اب مهاكتسلمستمر الالتدریب ات اعملی

في  خرىأمهن  إلىعند تحولهم  األفرادیخص فقط تدریب  ال ویرى الباحث أن التدریب التحویلي

تكون من  قد ال ،ت جدیدةار امه بهماكسإللیین الحاملین العاتدریب  دةاعإیشمل  ایضأ؛ بل خرىأت امؤسس

، اإللكترونيلعمل ا إلىلتحول اء لتي تغیرت في ضو ائفهم اوظ ءادألضروریة  اولكنه ،صمیم تخصصهم

تخصص  ت معینة مثالالذین لهم تخصصاو  ةاإلداریت المستویاملین في مختلف العا األفرادلعدید من اف

ت الشبكات و المعلوما ام تكنولوجیاستخداعملهم مرتبط ب صبحألبشریة، ارد المو ا مدیرو أولتسویق ا أولیة الما

  .لتقنيال المجا ارف في هذامع إلىجة الي هم في حالتاوب

  :اإللكترونیة دارةلتحول لإلاجل ألتدریبیة من ات اجاحتیالاتحدید  أهمیة -خامسا 

رف ابمع الفجوة یتم سدهالمستهدف، وهذه ا ءادألاو لي الحا ءادألالفجوة بین التدریبي هو اج احتیالا

ف ختالا أووجود نقص  إلى لتدریبیة تشیراج الحا؛ فاجمیع ابه أو اتیوسلوكت اهاتجاتغییر  أوت ار امه أو

  2.لفردا أولوظیفة ا أولمؤسسة ا ءادأئم وبین وضع مرغوب فیه في امستقبلي بین وضع ق أولي اح

ملین العات افي معلوم اثهاحدإلمطلوب ات التطور ات و التغیر التدریبیة مجموعة ات اجاحتیالایقصد بو 

لعمل ا اهرة یتطلبهات ظاجاحتیاء على اوكهم بنتهم وسلاهاتجاتهم و ار اءتهم ومهارفهم، ورفع كفاتهم، معاوخبر 

لدى  ارفعه أو ابهاكسإلمطلوب ات ار المهالتدریبیة هو تحدید ات اجاحتیالافتحدید  3.لتحقیق هدف معین

  4.لتدریبامن عملیة  اد تحقیقهالمر ا فاهدألافي مجموعة  التي یتم تفصیلهاو  األفراد

  

                                                           
 .694ص  ،نفس المرجع السابق - 1

 .55، ص بقامرجع سیه مسعود، اعلي ت  - 2

ئر، الجز العلمي، البحث ا، مركز جیل عیةاجتمالاو  نیةانسإل العلوم ا، مجلة جیل االحتیاجات التدریبیة لدى الفرد في المنظمة، خرموشمنى  -  3

 .89، ص 2014، دیسمبر 04لعددا

غیر  ،جستیرالة ما، رس بل تطویرهملة في فلسطین وسالعارف المصابشریة في لارد المو اوتنمیة  إدارةقع او ، ایدز  بوأ هیمرابإحمد ابسمة   -4

 .30، ص 2008، فلسطین، غزة میةسالإلامعة الجامنشورة، 
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  :ةلتدریبیات اجاحتیالات تحلیل امستوی - سادسا 

لوظیفة المؤسسة، ا: ت هياثة مستویل تحلیل ثاللتدریبیة بعدة طرق من خالا االحتیاجاتیتم تحدید 

 .هذه المستویات )12-2(لشكل رقم ایوضح  ،لفرداو 

  لتدریبیةات اجاحتیالالتحلیل لتحدید ات امستوی): 12-2(لشكل رقم ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، مركز جیل واالجتماعیة اإلنسانیة، مجلة جیل العلوم یة لدى الفرد في المنظمةاالحتیاجات التدریب، خرموش منى : لمصدرا

  .)حثالبابتصرف (. 94، ص 2014، دیسمبر 04البحث العلمي، الجزائر، العدد

  : لمؤسسةامستوى  -  1

ب نالتنظیمیة وجو اكل المشالوقوف على المؤسسة ا إدارةلتنظیمي تستطیع التحلیل ال من خال

 إلى أو ،ملینالعا األفرادلدى  فاهدألاغموض  إلىلذي قد یعزى ا، ءادلأللمطلوبة ات ار المهالقصور في ا

ت اجاحتیالا

 لتدریبیةا

  الوظیفةتحلیل 

  

   م األساسیةتحدید المها -

  تحلیل القدرات والمعارف -

تحلیل المهارات وأنماط  -

  السلوك 

  ةلمؤسساتحلیل 

  

   فاهدألا -

  لوظیفیةات اصاختصالا -

  تاقلعالا -

 لاتصالا أنظمة -

  الفردتحلیل 

  

   الدوافع واالتجاهات -

  الوظیفي السلوك -

  مع اآلخرین تاقلعالا -

 الخ...المهارات والقدرات -

  امةمؤشرات ع

  

   فاهدألا -

  لوظیفیةات اصاختصالا -

  تاقلعالا -

 لاتصالا أنظمة -
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ومدى  ،لفردات امع قدر  تاصاختصالافق اتحدید مدى تو  إلى فةاضإ ،لعملا ءاعبأسب توزیع اعدم تن

   1.لتنظیمیةات المستویال بین ال فعاتصاومدى وجود  ،لسلطةاتفویض 

خل اقع دالمو التحدید  ،ةاإلداریلتنظیمیة و ا طانمألاو ع اضو ألاسة ادر  منلتنظیم اتحلیل یمكن  اكم

ب نالجو التحلیل ا اتدریب ونوعه؛ ویشمل هذللجة الحاطن اتحدید مو  يأ ،لتدریبا إلىج التي تحتالتنظیم ا

  2:لیةالتا

 لمؤسسة؛ا فاهدأتحلیل  - 

 لتنظیمي؛الهیكل اتحلیل  يألتنظیمیة للمؤسسة الخریطة اتحلیل  - 

 جراءاتإلات و التعلیمائح و اللو این و نالقو التي تتمثل في مجموعة التنظیمیة، ا طرألاو ت امقوملاتحلیل  - 

 لمؤسسة؛العمل في التي تحكم تسییر ا

 لمؤسسة؛املة في العالقوى اسة تركیب ادر  - 

 لمؤسسة؛التنظیمي في اخ المناتحلیل  - 

  .لمؤسسةاط المتوقعة في نشات التغیر اتحلیل  - 

ك ضرورة افهن اإللكترونیة اإلدارةلتنظیمي لتطبیق الهیكل اوتغییر  لتنظیميایر لتغیالة اوفي ح         

 اإللكترونيدء لمطلوبة لالات ار المهاوعلى  ،لجدیدةائف الجدیدة للوظات المسؤولیاذلك على  راثآلتحدید 

  .للعمل

  :لوظیفةامستوى  -  2

، وذلك من حیث الذي یؤدیهالفرد النظر عن ام بغض المهالوظیفة على التحلیل في مستوى ایركز 

لوظیفة المستوى على ا التحلیل في هذاینصب و ؛3ائهادأئل وظروف اووس اتهاقوعال اتهاومسؤولی اتوصیفه

في  افرهالمطلوب تو ا تاكیلو لساو ت ار المهارف و المعالوظیفي تحدید الوصف ال لمنصب، ویتم من خالا أو

  .معینة م وظیفةات ومهاجبالذین یقومون بتنفیذ و ا األفراد

لوظیفي، التوصیف اد على اعتمالالوظیفة وذلك بات عن المعلومالمخطط للتدریب بجمع ایقوم  

لوظیفة ات هذه ناء كالمتضمنة في كل مهمة سو ات العملیالوظیفة و ات ات ومسؤولیاجباویقوم بتحلیل و 

                                                           
 .92، ص بقامرجع سخرموش منى،  1

 .65ص ، بقامرجع سیه مسعود، اعلي ت 2

 .238ص  بق،امرجع س مدیحة بخوش ، 3
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 نألذي یستطیع الفرد افي  افرهاجب تو الو ات الصفات و الخبر ات و القدر ات و ار المهامستقبلیة، لتحدید  أولیة اح

  1.ایؤدیه

، حیث یظهر اإللكترونیة اإلدارة إلىلتحول ام في ظل المهامن  اتهالوظیفة ومكوناتتغیر طبیعة 

 ءادألاییر ا، وتتغیر معارستهالعمل وتغیر في مماحي معینة في ات جدیدة نتیجة تغیر نو ار الطلب على مها

  .امهاوظیفة ومهلات اجبالتغیر و  المطلوب نتیجة لذلك، نظر ا

 :لفردامستوى  -  3

لعمل ات امع متطلب ارنتهات ومقار المهارف و المعالفرد من ایملكه  اسة مالمستوى در ا ایتم في هذ

 ئهادأفق الوظیفة من حیث تو اغل اتحلیل ش يألیة، الحالجدیدة للوظیفة ات المتطلبامع  أولذي یقوم بتنفیذه ا

  2.لتي تنقصهات ار المهالمطلوبة، وطبیعة اییر المعامع 

كذا ت و ت ومؤهالار ایتمتع به من مه الیة، لمعرفة مالحالفرد في وظیفته ا ءادأس ایقصد به قی يأ

ت ار المهاعملیة تقییم هذه  أتبدسب، وقد المنالتدریبي امج البرنالوظیفي، لتحدید محتوى ا هوسلوك هتاهاتجا

  . سوبالحام استخدامل على العامن قدرة  مثال

لتدریب، الهدف من او  اتهانیامكإللمؤسسة، من حیث  نجعألالتدریب ا أسلوبر اختیایجب  اكم

لمؤسسة ارج التدریب خایكون  أوعملهم؛  نالمتدربین في مكافقة ال مر لعمل من خالا ءاثنألتدریب افیكون 

 ارةاإلدجل تطبیق التدریب من الشمولیة  التدریب؛ ونظر اكز امج تدریبیة في مر اركة في بر المشال من خال

ملین في العات اجمیع فئ نلعمل، الا ءاثنألتدریب اعلى  كثرألتركیز اضرورة حث البا، یرى اإللكترونیة

لمؤسسة في ارج الصعب برمجة تدریب خالي قد یكون من التالتدریبیة، وبامج البر المؤسسة معنیین بهذه ا

 .ملینالعا األفرادفة الفترة ولكانفس 

 یحقق، و )لفریقاتدریب (لعمل اعلى تدریب فرق  اإللكترونیة رةدالتدریب لإلایركز  نأیجب  اكم

  :لةالحالتدریبي في هذه امج البرنا

ح بمرونة ائف مختلفة للسماوظ عدةیتعلم  نأكل فرد یجب  نألتدریب على ایؤكد : تار المهاتنوع  - 

 لعمل؛افریق 

 ؛ ضاو لتفاو  ثیرألتاع، الصر ا، حل ءاصغإلات التدریب على قدر ا ایشمل هذ: لشخصیةات ار المها - 

میكیة الفریق ودینار ادو ات، و اعاجتمالا ٕادارةلفریق و ادة التدریب على قیا ایركز هذ: لفریقاحركة  - 

  .ملاز فریق متكاجنلمطلوبة الات ار المهالمجموعة، وكل ا

                                                           
 .68ص بق، امرجع سیه مسعود، اعلي ت 1

 .238ص بق، امرجع سمدیحة بخوش ،  2
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  :تيآلایحقق  نأیجب  اإللكترونیة اإلدارةلتدریب لتطبیق ا نأحث البایرى  اكم

 ؛إلكترونیةئط العمل بوساز اجنزمة اللالات ار المهارف و المعاب اكتسا - 

 ءادألتكنولوجیة في ات التطبیقات و التقنیامل مع مختلف التعاسوب و الحام استخدات اتحقیق قدر  - 

 ؛األعمال

 ؛اإللكترونیة اإلدارةعتهم بتطبیق ادة قناملین، وزیالعا األفرادت لدى اهاتجالالسلوك و ات في اتغییر  - 

  ؛ فاشر إلات اهم، وتقلیل مسؤولیئفافي وظ كثرأملین العاتمكین  - 

 لتنظیمیة؛ات الوحدات و المستویاعل بین مختلف التفالتنسیق و ادة درجة ازی - 

لعمل ا إلىلتحول ایؤدي  لتدریب، بحیث الالعملیة  سياسأره هدف اعتباب ءادألارفع مستوى  - 

 .ءادألائج عكسیة على انت إلى اإللكتروني

 اإللكترونیة ةدار لإل خليالدالتسویق ا: بعالر المطلب ا

یعتبر التسویق الداخلي من المداخل الحدیثة للتعامل مع الموارد البشریة، وقد تعددت محاوالت 

  .تحدید مفهومه بدقة، وسوف نستعرض بعض تلك التعاریف

خل ائن دازب همأن يأبینهم  ائن فیمازب نهمألموظفین على ا إلىلنظر ا ":نهأب خليالدالتسویق ا یعرف

لعمل على تقدیم هذه اخلیة، و ات دامنتج انهأعلى  التي یقومون بهائف الوظا إلىر لنظالمؤسسة، و ا

  1."لمؤسسةا فاهدأجل تحقیق اخلیین من الدائن الزبات بشكل یرضي المنتجا

تهم اتهم ورغباجاحتیا عاشبإلعمل على ائن و ازب نهمأملین على العاملة اهو فلسفة مع" :نهأبوعرف 

 لو األب نالجابین نا، ویرتكز على جئهمادألتدریب علیهم بهدف تحسین مستوى التطویر و ات ارسة عملیاومم

ت متفوقة ومتمیزة؛ اكل فرد یقدم ویستلم خدم نأ ناخلي، وضماملین كزبون دالعار كل فرد من اعتباهو 

لمؤسسة الة ابطریقة تخدم رس ءاعضألاكل فرد یعمل مع بقیة  نأمن  كدألتاي یمثل نالثاب نالجاو 

   2."اتهجیٕاستراتیو 

ملین بغیة تحسین الموجهة للعا تآفالمكاو فز الحو ا نظمةأل أسلوب ":نهأبخلي الدالتسویق ا عرف اكم

  3."علیة بینهمالتفات اقلعالاء وتنمیة لمقدمة للعمالالخدمة اجودة 

                                                           
 .105ص  بق،امرجع سسلیم ملحم، یحي   -1

دراسة میدانیة في عینة من المصارف التجاریة في : العاملین أداءثر إجراءات التسویق الداخلي في اسم، ابت جان ثادق؛ حسان صان سلیمادرم - 2

 .51ص ، 2007 -29-85ق، العر ا، ، جامعة الموصلمجلة تنمیة الرافدینمحافظة نینوى، 

3- Gary E. McGrath , Internal market orientation as an antecedent to industrial service quality, thise doctor of 

business administration, Unpublished, Nova Southeastern University, USA, 2009, p24.     
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  :خليالدالتسویق احل تطور مفهوم امر  - أوال 

  1:لمفهوم هيا احل لتطور هذاثة مر د ثاله توجنا إلىخلي الدالتسویق ا لتاو تنلتي اجع المر اتشیر 

 :ملینالعامرحلة تحفیز  - 1

تركز مفهوم ، حیث  Berryبیري   برزهمأحثین البال عدد من لمرحلة من خالاتبلورت هذه 

ئن ازب(خلیین املین كمستهلكین دالعا األفرادر اعتبا: لیةالتاب نالجو المرحلة على اخلي في هذه الدالتسویق ا

وقد تمیزت هذه . ملینالعا األفراد ءارضإللتحفیز اد اعتماخلیة و ات دائف كمنتجالوظار ابعتا؛ )خلییناد

  .وٕاشباعهاته اجاحتیالتركیز على امل و العاشرة للفرد المبالنظرة المرحلة با

 :لمستهلكالتوجه بامرحلة  - 2

 ، حیث .Gronroos  Cكرونروس  ناحث كریستیالبا تاماسهإل لمرحلة من خالاهذه  تأبد

 إدارةفي  ميامألالخط املین في العا األفراددور  زابر إل علي من خالالتفالتسویق ا همیةأ إلى رتاشأ

لقدرة على املین العا دافر لإلئن، ویكون الزبات ات ورغباجاح عاشبإئن، كونهم مسؤولین عن الزباقة مع لعالا

ر اعتبا إلىكرونروس  راشأو . ئنازبلاعل بینهم وبین التفاعملیة  ءاثنأح ادة من فرص تسویقیة تتاستفالا

د اعتمالسوق؛ وبالتوجه باء و لعمالاوعي  رةاثإلي یمكن التال، بافع ثیرأت اخلیة للمؤسسة لهاملین كسوق دالعا

لتسویق اشبیهة ب وأنشطةت التقلیدي، بتطبیق تقنیالتسویق اخلي یشبه اومدخل تسویقي دلبیع اعقلیة 

 . ئنالزباقة مع لعالا إدارةملین على العا األفرادت اقدر  لمرحلة علىاوقد ركزت هذه  2.اخلیاد

 :اإلستراتیجیةلتغییر وتنفیذ ا إدارةمرحلة  -  3

ئف امل بین وظالتكالتنسیق و اعد على تحقیق اتس یةآل نهأبلمرحلة ا اخلي في هذالدالتسویق اعتبر ا

ملین العا األفراد كاشر إ نشطتهأل لمؤسسة، حیث یتم من خالات اإستراتیجیلمحرك لتطبیق المؤسسة، وهو ا

  . التي یقومون بتنفیذها فاهدلأل كهمادر إ؛ ویضمن فاهدألاو ت استراتیجیإلافي وضع هذه 

 إدارةقدرتهم على  نالضم أوملین العا األفرادلتحفیز  نشطةأخلي مجرد الدالتسویق ا نشطةألم تعد  

لتقلیل من او  فاهدألاتنفیذ  إلىتي تهدف لالجهود اتشمل كل  نشطتهأ صبحتأ انمإ و ئن؛ الزباقة مع لعالا

                                                           
: لبشریةارد المو ادس حول تسییر السالوطني الملتقى ا ،تالمنظماعلى  ثرأل او هیة الماخلي الدالتسویق اخضر لقلیطي ، الاس ؛ ایونس حو  - 1

 .04، ص  ئرالجز امعة بسكرة، ا، ج2018رس ام 13/14لبشریة، ارد المو اتسویق 

2-Pervaiz K.Ahmed ; Mohammed Rafiq, Internal Marketing: Tools and concepts for customer-focused 

management, 1st published, Butterworth-Heinemann, UK, 2002, p06 
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مل بین التكالتنسیق و ایحقق  المؤسسة، بماخل ات دالاتصالالتغییر، وتفعیل ا مةاو مقجهة ات، ومو اعالصر ا

في تقدیم  -ميامألالخط املین في العاولیس فقط  - ملینالعا األفرادم بدور جمیع اهتمالائف، و الوظاجمیع 

 .رجیینالخالمؤسسة ائن ازب ءارضإلجودة تمكن من الیة ات عاخدم

لمبنیة على المخططة و الجهود اخلي هو تلك الدالتسویق ا ":ليالتامل الشالتعریف اد اعتماویمكن 

لوظیفي بین امل التكاو  ناو لتعالتنظیمیة للتغییر، ولتحقیق ا مةاو لمقاء على التسویقي للقضالمدخل ام استخدا

یة من النهالوظیفیة، وبشكل یمكن في ا اتهإاستراتیجیلمنظمة و ا جیةستراتیل إلالفعالتنفیذ اه الموظفین تجا

1."لزبونال موظفین محفزین وموجهین بلمستهلك من خالا اتحقیق رض
  

  2:فهو لوقتاعیة في نفس اجتماو  إدارةعملیة  نهأبخلي الدالتسویق اویتمیز 

ملین مثل العا دافر أللعیة اجتمالات اجالحاخلي بالدالتسویق ارسة اتهتم مم: عیةاجتماعملیة  - 

  ؛املین فیهالعالمؤسسة و اعل بین التفاعملیة  دارةء، فهو یطبق إلاتمنالاو  منألات اجاح

لمؤسسة، من ائف في الوظامل بین التكالتنسیق و ا إلىخلي الدالتسویق احیث یهدف  :ریةادإعملیة  - 

لتي ا، و التي یقومون بها نشطةألاعن  األفرادم لدى التا كادر إلاو لخبرة اعلى توفر  كیدألتال خال

 دهماعدأتم  األفراد نأعلى  كیدألتایجب  ارجیین؛ كمالخائن الزبات اجاح عاشبإتركز على  نأیجب 

  .لمطلوبةاءة الكفاهم بأعمال ءادألوتحفیزهم 

  :خليالدالتسویق ارسة امم دابعإ - ثانیا

قة بین لعالا دارةلي إلخالدالتسویق اتعتمد مدخل  نألمؤسسة البشریة في ارد المو ا دارةیمكن إل

فة تنظیمیة اونشر ثق عابدإلاو عي الجمالفردي و ا ءادألاعد على تعزیز اتس نالبشري، و المورد المؤسسة و ا

ملین تضمن العا األفرادمة اقة مستدجل تطویر عالال من اتصالالتسویق و ات اتطبیق تقنی ساسأتقوم على 

خلي على مجموعة من الدالتسویق ارسة اتند ممرجیین؛ وتسالخاء لعمالاءتهم في خدمة اءهم وكفوال

لمعتمدة  وجود بعض اجع المر ال مختلف حث من خالا، وقد تبین للبسیةاسألا دابعإلا أو نشطةألا

 - العلیا اإلدارةدعم  - لوظیفيا منألا - لتوظیفار و اختیالا( دابعألاحثین لهذه البات في تحدید افختالالا

                                                           
رد المو ادس حول تسییر السالوطني الملتقى ا. لتحولات اومتطلب ایالمز ا: لبشریةارد المو اتسویق  إلىخلي الدالتسویق امن ، آخرونل ؛ و ام برو اهش 1

 .03ئر، ص الجز امعة بسكرة، ا، ج2018رس ام 13/14لبشریة، ارد المو اتسویق : لبشریةا

رد المو ادس حول تسییر السالوطني الملتقى ا، األعمالت البشریة في منظمارد المو ا إدارةئز ارك حدأكخلي الدالتسویق ا، ونآخر محمد لمین علون و  2

 .05ئر ، ص الجز امعة بسكرة، ا، ج2018رس ام 13/14لبشریة، ارد المو اتسویق : لبشریةا
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: ت وهياسالدر افي مختلف  المتفق علیها دابعألاحث على الباد ، لذلك یعتم) لتمییزات الاتخفیض ح

  .ليالتالشكل ایوضحه  ال، كماتصالالعمل و التمكین؛ فرق التحفیز؛ التدریب؛ ا

  خليالدالتسویق ارسة امم دابعأ): 13- 2( رقم لشكلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .حثالبا داعدإمن : لمصدرا

 :لتدریبا - 1

خلي على الدالتسویق ات ارساخلي، لذلك تؤكد كل ممالداویق لتسالبشري محور العنصر ایمثل 

 اتر لمهاا بهماكسإ و لهم،  لموكلةا األعمالم باملین للقیالعا األفراد هیلأت إلىلذي یهدف التدریب، و ا همیةأ

رجیین الخاء لعمالامل التعالعمل وتزویدهم بطرق افي بیئة  صةالخات التغییر اجهة الضروریة لمو ا

لتنظیمي، ویعتبر مؤشر ام التز الامع  ابایجإلتدریبیة امج البر اط في اخر نالایرتبط  اتهم، كماجابة لحاستجولال

  1.اإلدارةلثقة في اقوي عن 

                                                           
تسویق : لبشریةارد المو ادس حول تسییر السالوطني الملتقى ا، رجيالخالتسویق اح اح نجاخلي مفتالدالتسویق اي ، و اني ؛ سمیة قو اموسى رحم - 1

 .09ئر، ص الجز امعة بسكرة، ا، ج2018رس ام 13/14لبشریة، ارد المو ا

  

فرق 

 لعملا

  
  

 لتدریبا

  
  

 لتحفیزا

  
  

 لتمكینا

  
  

   لاتصالا

  

 رسةامم دابعإ

 لتسویفا

 خليالدا
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ت السلوكیا عاتبإملین على العا األفرادلتركیز على تدریب اخلي بالدالتسویق ا نشطةأتتمیز  اكم

ءة اهم بكفأعمال ءادأل هیلهمأتجل ال ، من اتصالات ار امه ناتقإ و لصحیحة، اقف المو اذ اتخابیة و ایجالا

لعمل على زرع رؤیة التقنیة، و المعرفیة و اتهم اوقدر  األفرادت ار التدریب تنقیح مهال لیة، فیتم من خالاع

1.لیةاءة وفعارجي بكفالخالزبون اخلي لخدمة الفرد زبون داخلیة، تجعل اتسویقیة د
 

 :لتحفیزا - 2

فع الدو ال تحریك ملین من خالالعا األفرادعلى  ثیرألتا إلى تهدف ریةادإرسة التحفیز ممایعد 

 المؤسسة، كما فاهدأجهودهم لتحقیق  قصىأوجعلهم مستعدین لتقدیم  اعهاشبإت لغرض اجالحات و الرغباو 

 فضلألابي ودفعهم لتقدیم ایجالاصل التو او  ناو للتعملین ولتشجیعهم العا األفراد افز لتحقیق رضالحو اتستخدم 

2.رجياخلاللعمیل 
  

لتي یجب اتهم اتهم ورغباجاحتیائن لهم املین كزبالعا األفرادر اعتباخلي على الدالتسویق ایركز 

دیة المافز الحو امعنویة؛ تعتبر  أودیة التي قد تكون ما تآفالمكاو فز الحو ال من خال اعهاشبإلعمل على ا

لفرد، ویجب الدى  سیةاسألافع الدو ا أو یةلو األت اجالحا عاشبإعلى  القدرته انظر  افز شیوعالحو ا أنظمة كثرأ

ئج النتاحسب  دافر لأل حاربألاركة في المشا أولیة الما تآفالمكالمؤسسة ا، فتمنح ءادألابفز الحو اربط هذه 

 ءارضإبلمؤسسة ا إدارةم اهتما راظهإلنفسي للفرد، فمجرد اب نالجالمعنویة فتتعلق بافز الحو ا امأ. لمحققةا

لذین یحققون ا دافر لإللتقدیر المدح و ا أسالیبم استخداب ناج إلىته، افي حد ذ اعنویم املین یعد تحفیز العا

3.ءادألالیة من ات عامستوی
  

لتعرف ا اإلدارةملین، لذلك یجب على العام بین لدى التز الالثقة و الة لخلق التحفیز وسیلة فعایشكل 

جل امن  التي تصلها ىاو لشكاو ت ار استفسالالمنتظمة و ات اعاجتمالال ترتیب تهم من خالاجاحتیاعلى 

4.العمل على تلبیتهامل و ات كل فرد عاجاحتیالتعرف على ا
 

                                                           
دس حول السالوطني الملتقى ا لبشریة،ارد اخلي للمو الدالتسویق ات تبني امتطلب حدأكي األوللتدریب ا، آخرونهللا ؛ و ادي ضیف الهامحمد  - 1

 .08-07ئر ، ص الجز امعة بسكرة، ا، ج2018رس ام 13/14لبشریة، ارد المو اتسویق : لبشریةارد المو ایر تسی

تسویق : لبشریةارد المو ادس حول تسییر السالوطني الملتقى ا، لمعرفةاد اقتصالبشریة في ظل ارد المو اتسویق  همیةأ، آخرونعیسى خلیفي؛ و  - 2

 .15ص  ،ئر الجز امعة بسكرة، ا، ج2018رس ام 13/14لبشریة، ارد المو ا

رد المو ادس حول تسییر السالوطني الملتقى ا، لمعرفةا إدارةت اخلي في تعزیز عملیالدالتسویق اهمة امسن حویوي ، اقحموش ؛ نیش نایمإ - 3

 .13ئر ، ص الجز امعة بسكرة، ا، ج2018رس ام 13/14لبشریة، ارد المو اتسویق : لبشریةا

4 - Soumeya FATTOUCHE ; Imad SAADI , The effect of Internal Marketing on Job Satisfaction : Cas Study 

of Faculty of Exact Sciences and Sciences of Nature and Life Biskra University.  Sixth national meeting 

on management of human resources : human resources marketing, 13/14 March 2018, University of Biskra, 

Algeria, p 04 
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لمرغوب، السلوك افز، یؤدي لتعزیز الحو او  تآفاللمكل ام فعالمؤسسة نظاتصمم  نأیجب  ذنإ

ء لتي ترضي عمالات الخدما فضلأوتقدیم  ءادألات اللرفع من مستوی األفرادفعیة ادة داهم في زیاویس

 .خلییناء دكعمال األفراد ایعزز رض امؤسسة، كملا

 :لتمكینا - 3

ذ اتخملین الالعا األفراد هیلأتخلي، ویشمل جهود الداللتسویق  سیةاسألاصر العناحد التمكین ایمثل 

قدرة  كثرأو هم أعمالعن  ارض كثرألممكنین ا األفرادلمؤسسة، حیث یكون اء عل مع عمالالتفات عند ار القر ا

1.فضلأئهم بشكل لخدمة عمال اساشد حماوهم بذلك  ،ائهادأعلى 
  

رد المو ات تمكین ائز ومقوماحد ركاخلي الدالتسویق ا نإ" یحي ملحم" یرى ؛ خرىأومن جهة 

 اغمة ومنسجمة مع بعضهاصرة متناهیم معا، فهي تعتبر مفاقة ضمنیة بینهمك عالاهن نالبشریة، و ا

 افاهدأو لمؤسسة الة اف یسهم في جعلهم ینخرطون في رسئن سو ازب نهمأكملین العامل مع التعالبعض، فا

 كثرأملین العا، ویجعل الرضالتصرف وشعورهم بامن حریة  امنحهم مزید إلى، وسوف یؤدي اإلستراتیجیة

ت اقلعالال تطور صر من خالامع أسلوبلمؤسسة با اجههالتي تو ات ابة للتغیر استجالالتكیف و اقدرة على 

2.رجیةالخاخلیة و الدا
  

 :لعملافرق  - 4

لیة في امن فع سلوبألا ایحققه هذ العمل في شكل فرق عمل، لمالحدیثة بتنظیم ات المؤسساتقوم 

عل، التفاو  ناو لتعال عي من خالالجمالعمل ا همیةأخلي على الدالتسویق ا نشطةأ، وتركز فاهدألاتحقیق 

عي یزید من الجمالعمل ا أولعمل ا م فرقاستخدا نإ. األعمال ءادأ ءاثنأ األفراددل بین المتبام اسجنالاو 

ئل من ات، توفر كم هالاتصسعة لالاملین، حیث تتشكل شبكة و العالجیدة بین ا نیةانسإلات اقلعالاتوطد 

ت بینهم، اعالصر اتنخفض نسبة  المؤسسة، كمابقیمتهم في  األفرادلصحیحة، فیزید شعور ات المعلوما

ملین، العا األفرادلتنظیمي لدى ام التز الالوظیفي وتزید من ا اضلر او ر استقر الالتي تحقق ا ناو لتعاوتسود روح 

  3.ءلعمالا المؤسسة في تحقیق رضا فاهدألي یعملون على تحقیق التاوب

فر جهود ابي، حیث تتظایجاخ تنظیمي اء منالعمل بنافرق  أسلوبد اعتمال یمكن من خال ذنإ

 ات سوقهالمؤسسة ومعرفة متطلبا تانیامكإن ت عالمعلوماركة الفریق، وتتم مشا فاهدألتحقیق  األفراد

                                                           
دس حول السالوطني الملتقى ا، ملینالتنظیمي للعا ملتزاال البشریة في تحقیق ارد اخلي للمو الدالتسویق اهمة امسجودي،  مینةأل منصوري؛ اكم - 1

 .06، ص  ئرالجز امعة بسكرة، ا، ج2018رس ام 13/14لبشریة، ارد المو اتسویق : لبشریةارد المو اتسییر 

 .107ص ، بقامرجع س، یحي سلیم ملحم - 2

 12بق ، صاجودي، مرجع س مینةأل منصوري ؛ اكم 3
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 اعهاشبإ و ت، اجالحابة لتك استجالاملین على العا األفرادلي تزید قدرة التاتهم، وباوتوقع ائنهات زباجاوح

  .لمؤسسةاء عمال الذي یحقق رضالشكل اب

 :خليالدال اتصال ا - 5

   1.اإلداريلعمل ا فاهدأت بغرض تحقیق انالبیاو  رافكألادل اتب نهأبخلي الدال اتصالایعرف 

 علىألامن  سیةاسألات الاتصالاتتحول  نأبد ، لذلك الاألفرادخلي وسیلة لتحفیز الدال اتصالاویعد 

علین الفامل بین التكاجل المؤسسة من افي  األفرادركیة بین التشا فقیةألات الاتصالا إلى سفلألا إلى

 باصحأفي شبكة  یةاو متس همیةأت اة مستهدفة ذملین كمجموعالعا دافر لألینظر  صبحأ، حیث سییناسألا

ت، ویعتبر ذلك المعلوماسم اصل وتقالتو ال یة من خالادبلامنذ  كهماشر إلمؤسسة، بل یجب المصلحة في ا

   2. ركتهم وتحفیزهمافقتهم ومشادة مستوى مو املین ویحقق زیالعا إلىلمؤسسة افة النقل قیم وثق اضروری

خلي، حیث تهتم الدالتسویق افي  همیةأ كثرألالمحسوس اب نالجا ملینالعال باتصالا تادو أتمثل 

ت المعلوماملین بالعا األفرادجل تزوید اخلي من الدال اتصالامج ار في بر استثمالالحدیثة بات المؤسسا

 ات، كماعاجتمالاریر و التقا وسائل مثل لمؤسسة، وتستخدم في ذلك عدة ا فاهدأو لعمل الضروریة عن ا

  3.اإللكترونيلبرید او  اإللكترونیةت الشبكاى تعتمد عل صبحتأ

ملین العالمؤسسة و الثقة بین اء ابن ساسأخلي الدال اتصالال ت من خالالمعلوماركة اوتمثل مش

رجیین الخاء لعمالالمؤسسة و افي  خرینآلا ءاعضألاملین على تزوید العا األفرادتعزز قدرة  ا، كمافیه

4.رجیین للمؤسسةالخاء لعمالاء خلیین ووالالداء لعمالام التز امن یزید  ابم فضلأت مفیدة وخدمة ابمعلوم
  

لتسویق ا نشطةأل لتنظیمیة من خالالة العداتحقیق  همیةأحث الباسبق، یرى  ام إلى فةاضإ

  .خليالدالتسویق ا نشطةأرسة امم دابعأ حدأك فتهاضإ و خلي، الدا

لمؤسسة اخل امل به دالذي یعا سلوبألامل بحسن العالفرد ا ساحسإلتنظیمیة في الة العداوتتمثل 

وهي  1.جراءاتإلات و ار القر اذ اتخالموضوعیة في اهة و النز ات و المخرجافي توزیع  ةاوالمساوبدرجة تحقیق 

                                                           
لة ارس ع غزة،املة بقطالعالفلسطینیة البنوك املین في التنظیمي للعا ملتزاال او خلي الدالتسویق اقة بین لعالاروشة، الجالمعطي امحمد عبد  - 1

 .24، 2016فلسطین،  ،زهرألامعة اجستیر، غیر منشورة، جام

2 - Abdel Hafiez Ali Hasaballah and athers , Internal Marketing and Employee Empowerment : The 

Mediating Role of Relationship Quality : Study on Commercial Bank in Sudan, International Journal of 

Science and Research (IJSR), ISSN(Online), Vol 3 Issue 12 , December 2014, p 2367 , www.ijsr.net. 
 .24بق، ص اروشة، مرجع سالجالمعطي امحمد عبد  -3

 .10بق، ص اي ، مرجع سو واني ؛ سمیة قاموسى رحم - 4
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ت المخرجاو  جراءاتإلا فانصإ و هة وموضوعیة الفرد من نز ایدركه  افي ضوء م سیةاسأتتحدد بصفة 

2.لتنظیمیةا
  

لتي تتمثل التوزیعیة الة العدالتنظیمیة؛ وهي الة اثة للعدلثالائیسیة لر ا دابعلألملین العا كادر إوتعني 

. ءاعبأت؛ وتوزیع اوترقی تآفاومك ومعنویةدیة افز ماتب وحو ات من رو المخرجالة توزیع اعد كادر إفي 

لفرد على ات، وقدرة المخرجاستخدمت في تحدید التي ا جراءاتإلالة اعد كادر إلتي تعني ا ئیةاجر إلالة العداو 

لبعد ا امأ. فیتهاوشف ءادألا، وموضوعیة تقییم المتعلقة بهات ار القر اذ اتخاعد اوقو  سسأركة في تحدید المشا

، من  جراءاتإلاملة عند تطبیق المعالة الفرد لعدا كادر إ إلىلتي تشیر املیة التعالة العدالث فیتمثل في الثا

3.ناو لتعاو م احتر الات اقلتجرد وعالالموضوعیة و احیث 
  

ت التنظیمیة وتخفیض مستویالة العدالقویة بین تحقیق اقة لعالات على اساعدة در  كدتأقد و 

ستخدمت في تحدید التي ا جراءاتإلالة املین بعدالعا ساحسإحیث یؤدي  لمؤسسة،افي  األفرادع بین الصر ا

یدفعهم  فانصإب األفرادت على جمیع ار القر ات بشكل غیر متحیز وتطبیق ار القر اذ اتخالتنظیمیة و ات المخرجا

4.عالصر ا إدارةفي  اناو تع كثرأ أسالیب عاتبإ إلى
  

  :خلي، ویشمل ذلكالدالتسویق ا نشطةأرسة ال مملتنظیمیة خالالة العدامن تحقیق  كدألتایجب  إذن

ع استمالات و ار استفسالاعن  بةاجإلاو ملین العا األفرادت بین المعلوماسم ال وتقاتصالالة في العدا - 

  ؛یهماو لشك

  لتدریبیة؛ ات اجاحتیالاتحدید  إجراءاتلة التدریبیة وعدامج البر ادة من استفالالة اعد - 

  ؛ءادألاب موضوعیة تقییم ناج إلىلترقیة، او  تآفالمكالتحفیز ومنح ام الة نظاعد - 

  لعمل؛اضمن فرق  رادو ألاو لعمل الة توزیع عبء اعد - 

 .لعملا لیبأسائل و اقشة وسات ومنار القر اذ اتخاركة في المشالة في منح فرص اعد - 

  

                                                                                                                                                                                        
 .33، ص 2008 ،ردنألان للنشر، الرضو ار ا، دصرةالمعا اإلداریةت اهاتجال اببعض  اقتهلتنظیمیة وعالالة العداعمر محمد دره،  - 1

لعربیة للتنمیة المنظمة ا ،)نیةاسة میدادر (رته ادا أسالیبع و الصر ات التنظیمیة ومستویالة العداقة بین لعالاتحلیل عي، ارجب حسنین محمد رف - 2

 .08، ص 2009، مصر، اإلداریة

، قالعر اب ئيانمإل ا ناولتعاو لتخطیط ارة املین في وز اعلالتنظیمیة منو وجهة نظر الة العدارسة امستوى ممي، و الشارجب  محالأمنة؛ الطعامحمد  -3

 .08-07، ص 2011، مصر، اإلداریةلعربیة للتنمیة المنظمة ا

 .56بق، ص اعي، مرجع سارجب حسنین محمد رف -4
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  :لتغییر ا ٕادارةخلي و الدالتسویق ا  -ثالثا

 أوت التحدیاجهة اجل مو امن  اتهانیامكإ و  اتهاطات في نشالتغیر العدید من ات بالمؤسساتقوم 

مثل  اهأعمالت جذریة في اتغییر  ثاحدإ إلىرجیة، فقد تضطر الخا احة في بیئتهالمتالفرص ادة من استفلال

 أو اتهامنتج أو التهاورس افهاهدأت في اتغییر  أوت؛ المعلوما اتكنولوجی لادخإ وأعمل جدیدة  أنظمةد اعتما

لتغییر، التعزیز عملیة  املین لدیهالعافیهم  ابم فاطر ألاصل مع جمیع التو الضروري ا، لذلك من اسوقه

جمیع، لالتغییر مقبولة لدى التغییر وجعل عملیة ا إدارةتسهم في  نأخلي الدالتسویق ا اتسار ملمویمكن 

1.خلیةالدات الاتصالالتحفیز ومنظومة التنسیق و ا نشطةأل وذلك من خال
  

لتسویق ابه لمفهوم امش أسلوب؛ ومخطط باجهد معد مسبق نهأبخلي الدالتسویق اوبذلك یعتبر 

لتنفیذ املین وتنسیق جهودهم نحو العاجل تحفیز وتوجیه التغییر ومن ا مةاو مقجهة اجل مو التقلیدي، من ا

ل لمستهلك من خالا الوظیفي؛ بهدف تحقیق رضام و العالمستویین المنظمة على ات استراتیجیل إلالفعا

  2.ئنالزباعملیة خلق موظفین متحمسین ومهتمین ب

، بحیث اإللكترونیة اإلدارةلتغییر لتطبیق اخلي في عملیة الدالتسویق ات ام تقنیاستخدایمكن  ذنإ

م المهائف و الوظالتغییر، وتقدیم ا املین لهذالعا األفراد مةو امقجهة اخلي  مو الدالتسویق ال یمكن من خال

ملین، وتدریبهم وتطویر العا دافر لألت جدیدة  اكمنتج اإللكترونیة اإلدارةصة بالخالعمل الجدیدة وطرق ا

، ودفعهم ئهمارضإ و تهم اجاح عاشبإلسبة المنافز الحو ا، ومنحهم اإللكترونيلعمل ال اتهم في مجار امه

ت اذ إلكترونیةت ائن وتقدیم خدمالزباقة مع لعالا إدارةئله في اووس اإللكترونيلعمل ا الیبأسم استخدال

  . لیةاجودة ع

 لتنظیمیةافة الثقاخلي و الدالتسویق ا -رابعا 

ج مجموعة من العملیة تحتا، وهذه ایمكن تغییره اكم اؤهالتنظیمیة للمؤسسة یمكن بنافة الثقا نإ

خلي، ومن الدالتسویق ا نشطةأل ، ویتم ذلك من خالافیه ثیرألتا أوت السلوكیام و لقیاء املة لبنالمتكالجهود ا

 اكتسبهالتي القیم ا راطإخلي في الدالتسویق افیه  الذي ینشاء الوعالتنظیمیة افة الثقاتشكل  خرىأجهة 

 يأخلي، الدالتسویق التنظیمیة و افة الثقادلیة بین اقة تبلقول بوجود عالاه یمكن نالي فالتاملین، وبالعا األفراد

ئدة في السافة الثقالوقت تؤثر اخلي؛ وفي نفس الدالتسویق ا نشطةأل فة تنظیمیة متینة من خالاء ثقایمكن بن

  3.خليالدالتسویق اطریقة تبني فلسفة 

                                                           
 .09ص  ،مرجع سابق، لقلیطي  خضرألاس ؛ ایونس حو  -1

 .106بق ، ص ایحي سلیم ملحم، مرجع س - 2

 .32ص  ،2016/2017، 3ئرالجز امعة التسییر، جات موجهة لطلبة قسم علوم اضر ا، مطبوعة محخليالدا لتسویقا، اديكریم جن - 3
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 اإلدارة إلىلتحول اعد في تنفیذ عملیة اخلي یسالدالتسویق اتبنى مدخل  نأحث الباویعتقد 

  :عتبر ی نهأل، اإللكترونیة

 لبشریة؛ارد المو اعد على تمكین امدخل یس - 

 لمؤسسة؛افي  اإللكترونیةسبة للبیئة المنالتنظیمیة افة الثقاعد على تغییر امدخل یس - 

 ؛اإللكترونیة اإلدارة إلىلتحول التغییر عند عملیة ا مةاو مقجهة اعد على مو امدخل یس - 

 .لعملا ءادأفي  اإللكترونیة سالیبألاد اعتماجل البشریة من ارد المو اعد على تحفیز امدخل یس - 
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 :نيالثالفصل اصة خال -

رد المو اسع یشمل جمیع اتغییر جوهري وو  ثاحدإ اإللكترونيلعمل ا أسلوب إلىلتحول ایتطلب 

عملیة ضمان جل امن مجموعة متطلبات متنوعة  یجب توفیر وبذلك، )لخا...دیة المالیة و المالبشریة و ا(

  :ت هيالمتطلباحة، وهذه جاتحول ن

ئف الوظالتنظیمیة و اكل الهیایتطلب تغییر في  اإللكترونیة اإلدارةتطبیق  نأحیث  :لتنظیمیةات المتطلبا - 

لتي تصبح مسؤولیة فرق ار، القر اذ اتخاكز التغیر في مر ار، وكذلك یؤدي القر اذ اتخاعملیة  ةسیرور  و

ت المستویاكل تنظیمیة مرنة قلیلة اهی إلى لكترونیةاإل اإلدارةج تطبیق ا؛ ویحتاتیارة ذالمدالعمل ا

، وتشرف إلكترونیة إستراتیجیةلتي تضع ا العلیا اإلدارةجة لوجود دعم من اك حاهن نأ اكم. لتنظیمیةا

لتي العمل اعلى فرق  اإللكترونیة اإلدارةوتعتمد . لتغییرا اهذ مةاو ومقلتغییر اوتدیر عملیة  اعلى تنفیذه

 .افهاهدأوتحدید  امهامه إدارةي لتمكین فاتتمتع ب

رد المو ان تتوفر ابد لي الالتاصة، وبات خار امه إلى اإللكترونيلعمل ا ءادأج ایحت: لبشریةات المتطلبا - 

ت ار ات، مهالمعلوما إدارةت ار التحلیلیة، مهات ار المها: ت متنوعة تتمثل فيار البشریة على مزیج مها

ر ابتكالات ار اعل ومهالتفالتكیف و ات ار المشروع، مها إدارةت ار التقنیة، مهات ار المهالتقدیم، ال و اتصالا

لمستقطبة، الیة و الحالبشریة ارد المو اتدریب  دةاعإ و لتدریب ات یتطلب ار المهاتوفر هذه  نإ .عابدإلاو 

 اإلدارة إلىلتحول املین بجدوى العا األفراد عاقنإضرورة  إلى فةاضإ. لتدریب مستمرةاوتكون عملیة 

 اإلدارةم اهتمامحور  األفرادیجعل  نهألخل تحقیق ذلك، احد مداخلي الدالتسویق ا، ویشكل ةاإللكترونی

  .احهانجإ و لتحول اط في عملیة انخر ، حیث یتم تحفیزهم اللتغییراتنفیذ عملیة  ءاثنأ

، نیةاإللكترو  اإلدارةلتطبیق  ازمال امتطلب اإللكترونیة دارةلتحتیة لإلالبنیة اتشكل : لتقنیةات المتطلبا - 

ن ات، ویجب انالبیاعد ات وقو التطبیقامج و البر او  اإللكترونیةت الشبكاو  اتهاسیب وملحقالحو اوتتمثل في 

یجب توفر  اكم. اإلكترونیلمؤسسة ات ائمة لتشغیل خدملمالالنوعیة الكمیة و التقنیة با تادو ألاتتوفر هذه 

من كل تهدید  اإللكترونیة رةادإلا ظمةأنت و انالبیاعد امین قو ایة وتاجل حمات من المعلومامن ات اتقنی

  .خطر أو

 فاطر ألایة حقوق ا، وحماإللكترونیة اإلدارةنوني لعمل اق راطإیجب توفر  :نونیةالقات المتطلبا - 

 ءاضفإلوجود نصوص تشریعیة ضروري  نإ ات، كماحكوم أوت اؤسسم أو دافر إء ا، سو املین بهالمتعا

  .یةاإللكترونت مالالتعالثقة على الشرعیة و ا
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  :تمهید

القطاعات الحیویة في الدولة، حیث تناط بها مسؤولیات مرتبطة  أهمحد أالمحلیة  اإلدارةتمثل 

، فهو یعكس ضروریاً  المحلیة یعد مطلباً  اإلدارةن تحقیق الكفاءة في مؤسسات إبالتنمیة المحلیة، لذلك ف

والمظاهر السلبیة األداء من ضعف  المحلیة في الجزائر تعاني اإلدارة أنفي حین  اهتمام الدولة بمواطنیها؛

المحلیة، مكنت من  اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةللبیروقراطیة، وقد تبنت الجزائر برامج مختلفة لتطبیق 

  .المختلفة البیومتریة، حیث ظهرت الوثائق إلكترونیةمات استخراج الوثائق بطریقة ز خدنجاإ

تطبیق  أهمیة وٕابرازالمحلیة  اإلدارةعریف بمفهوم الت إلىویقوم الباحث في هذا الفصل بالتطرق 

  :؛ وذلك من خالل المباحث التالیةفیها اإللكترونیة اإلدارة

  مفهوم اإلدارة المحلیة  :المبحث األول - 

  أهمیة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة لنشاط اإلدارة المحلیة : المبحث الثاني - 

  مرفق العام المحليلفي اتطبیق اإلدارة اإللكترونیة : المبحث الثالث - 
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  المحلیة  اإلدارةمفهوم : األولالمبحث 

 أنظمتهاالمحلیة مكانة هامة في أنظمة الحكم في الدول المعاصرة على اختالق  اإلدارةتحتل 

بعد  إالالمحلیة منذ القدیم، إال انه لم یحظ بالتنظیم القانوني  اإلدارةالسیاسیة واالقتصادیة؛ وقد عرف نظام 

هیئات محلیة  إلى األعباءتجاه مواطنیها مما جعل نقل مسؤولیة هذه  أعبائهام الدولة الحدیثة، وازدیاد قیا

المحلیة مع انتشار المبادئ الدیمقراطیة وفلسفة المشاركة الشعبیة  اإلدارةا، وقد زاد االهتمام بنظام ملحً  أمراً 

 1.شؤون الحكم إدارةفي 

یة فقد خضع تحدید مفهومها لمناقشة واسعة من طرف الباحثین في المحل اإلدارة أبعادا لتعدد ونظرً 

 إلىالعلوم سیاسیة والتسییر العمومي، لذلك یتطرق الباحث في هذا المبحث ؛ اإلداريمجاالت القانون 

  .المحلیة وعرض مختلف العناصر التي لها عالقة بتحدید هذا المفهوم اإلدارةالتعریف ب

  المحلیة اإلدارةتعریف : األولالمطلب 

ا الختالف اآلراء ووجهات النظر حول هذا المحلیة نظرً  دارةلقد تباینت التعاریف التي قدمت لإل

 أو(  اإلداريالمنظور السیاسي والمنظور : هذه التعاریف تتوزع على منظورین أنالمصطلح، ویرى للباحث 

  ). التنظیمي

  :لمنظور السیاسي - أوالً 

عن طریق هیئات محلیة  ،للمشاركة السیاسیة أداةالمحلیة  دارةاإلیركز هذا المنظور على اعتبار 

  :منتخبة ومن التعاریف التي تمثل هذا االتجاه نذكر

المناطق المحددة التي تمارس نشاطها المحلي بواسطة هیئة منتخبة من "  اإلدارة المحلیة هي تلك

  2."سكانها المحلیین تحت رقابة وٕاشراف الحكومة المركزیة

مجلس منتخب تتركز  ":بأنها (Modie Grame) "غرام مودي "الفقیه البریطاني طرف ت منكما عّرف 

ویكون عرضة للمسؤولیة السیاسیة أمام الناخبین سكان الوحدة المحلیة ویعتبر  ،فیه سلطات الوحدة المحلیة

  3."مكمال ألجهزة الدولة

                                                           
 .03، ص 1986، دار النهضة العربیة، مصر، دراسات في المفاهیم المبادئ العلمیة: المحلیة اإلدارةمحمد محمد بدران،  - 1

 .17، ص 2010، الطبعة األولى، األردن، دار وائل، المحلیة وتطبیقاتها في المملكة األردنیة الهاشمیة اإلدارةبادئ محمدي سلیمان القبیالت،  - 2

المحلیة في الوطن العربي،  اإلدارةنظم : األول، الملتقى العربي واألهدافالمفهوم والفلسفة : المحلیة اإلدارةنظم محمد محمود الطعامنة،  - 3

 .08، ص 2003 أغسطس 20-18ة، سلطنة عمان، اإلداریلتنمیة المنظمة العربیة ل
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تتضمن سحب اختصاصات من  :"أنها (Waline) "فالین"  األستاذ اإلداريفها فقیه القانون عرّ و 

  1."السلطة المركزیة ویعهد بها لهیئة مستقلة ذات اختصاص محدد

المحلیة  اإلدارةتعریف  إلى (A. Laubadere) "اندریه دي لوبادیر"وفي الفقه الفرنسي ذهب الفقیه 

  2."ة وتتمتع باستقالل ذاتيإداریعبارة عن هیئة محلیة ال مركزیة تمارس اختصاصات "  :بأنها

نوع من الحكومة التي تخدم مساحة صغیرة عن طریق ممارستها :" بأنهاالمحلیة  اإلدارةفت كما عرّ 

  3."لسلطات مفوض بها

 أمورهاة بموجب قانون، تدیر ٕاداریفق تقسیمات سیاسیة و وِ  ئتُأنشِ رقعة جغرافیة مأهولة ": بأنهافت عرّ 

  4"الحكومة المركزیة مستمدة سلطتها من ،سلطة محلیة بمشاركة السكان المحلیین

  :التنظیمي أو اإلداريالمنظور  - ثانیاً 

 اإلداريیتم من خالله تنظیم الجهاز  إداري أسلوب بأنهاالمحلیة وفق هذا المنظور  اإلدارةتعتبر 

الدولة تتكفل برعایة شؤون  إقلیمفي كل جزء من ) مركزي ال(معنویة محلیة مستقلة  أشخاص وٕانشاءللدولة، 

  :حلیین وتقدیم الخدمات؛ ومن التعاریف  التي تعبر عن هذا االتجاه نورد التعاریف التالیةالمواطنین الم

وحدات ذات طابع  إلىالدولة  إقلیمیقسم بمقتضاه  ،اإلدارة أسالیبمن  أسلوب:" اإلدارة المحلیة هي

 إشرافتحت  مصالحها دارة، إلأبنائهامحلي تتمتع بشخصیة اعتباریة، وتمثلها مجالس محلیة منتخبة من 

  5"ورقابة الحكومة المركزیة

بین الحكومة  ةاإلداری، یتضمن توزیع الوظیفة اإلداريالتنظیم  أسالیبمن  أسلوب":هيوكذلك 

الحكومة  إشرافمن اختصاصات تحت  إلیهاالمركزیة وهیئات محلیة منتخبة ومستقلة، تمارس ما یعهد 

  6."المركزیة

                                                           
، 2014یة، مصر، الطبعة األولى، القانون لإلصدارات، المركز القومي المحلیة وتطبیقاتها والرقابة علیها اإلدارةسامي حسن نجم الحمداني،   -1

 .86ص

 .86، ص السابق نفس المرجع  - 2

 .19ص.  2001،، الطبعة األولى، األردندار المسیرة للنشر، دراسة مقارنة :ةالمحلی اإلدارةعبد الرزاق الشیخلي،  -3

 .18، ص 2010، الطبعة األولى، األردن، دار وائل، المحلیة اإلدارةأیمن عودة المعاني،   -4

 .18، ص السابق نفس المرجع  - 5

 .03محمد محمد بدران، مرجع سابق، ص - 6
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نویة عممنح الوحدات المحلیة الشخصیة ال أساسي یقوم على ال مركز  إدارينظام " :كما عرفت بأنها

السلع ذات الصفة المحلیة وفق  وٕانتاجالخدمات  أداءعلى  اإلشرافمجالس محلیة منتخبة تتولى  وٕایجاد

 إقلیمیقسم  إذ ،یةاإلقلیمیقوم على فكرة الالمركزیة  إدارينظام فهي بذلك  1"السیاسة العامة للدولة ورقابتها

  .ة تتمتع بالشخصیة االعتباریة، وتدیر شؤونها تحت رقابة الحكومة المركزیةإداریوحدات  لىإالدولة 

فیما بین الحكومة المركزیة وبین هیئات محلیة منتخبة  ةاإلداریتوزیع للوظیفة : بأنها" المعاني" وعرفها

   2."وٕاشرافهاتعمل تحت رقابة الحكومة المركزیة 

بین السلطات المركزیة وهیئات  ةاإلداریحلیة تتمثل في توزیع الوظیفة الم ةاإلدار  أن "القبیالت"ویرى 

الحاجات العامة وتقدیم الخدمات  بإشباعمحلیة ال مركزیة تتمتع باالستقالل، وتتولى مجالسها المنتخبة القیام 

  3.ورقابة السلطات المركزیة إشرافالمحلیة للسكان المحلیین تحت 

المحلیة بأنها تسمیة اعتاد معظم الفقهاء استعمالها للداللة على   اإلدارة "عواضه"كما یرى       

حسب  ةاإلداریوالالمركزیة  ؛للدولة اإلداريمستخدمة للتنظیم  أسالیبمن عدة  أسلوبیة كاإلقلیمالالمركزیة 

واالقتصادیة  ةاإلداریلتقاسم أو توزیع وظائف من وظائف الدولة في المجاالت  أسلوبهي  "عواضه"مفهوم 

أو  ؛، بمعنى توزیعها على قسم من أقسام الدولة كالبلدیات ومجالس المدن ومجالس القرىا أو محلیاً یً إقلیم

 4.كبعض المرافق العامة للدولة مثل المؤسسات والهیئات العامة أو مرفقیاً  مصلحیاً 

صص الذي ، التساقه مع التخالمحلیة دارةلإل) التنظیمي( اإلداريویتبنى الباحث في بحثه المنظور 

  .تتم فیه هذه الدراسة، ومع وجهة نظر الباحث بخصوص اإلدارة االلكترونیة

 األساسیةیحدد مجموعة من العناصر  أنومن خالل مختلف التعاریف السابقة یمكن للباحث هذا؛ 

  :المحلیة وهي اإلدارةلمفهوم 

 ة محلیة؛إداریوحدات  أو أجزاء إلىالدولة  قلیمرافي إلغوجود تقسیم ج - 

 حكومة مركزیة؛ أود سلطة مركزیة وجو  - 

 ة محلیة؛إداریهیئات محلیة منتخبة في كل وحدة  آومجالس  إنشاء - 

                                                           
 .18ص المعاني، مرجع سابق، عودة  أیمن - 1

 .19-18، ص السابق نفس المرجع - 2

 .17حمدي سلیمان القبیالت، مرجع سابق، ص  - 3

 15، ص1983، لبنان، لمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشرا ،دراسة مقارنة :لیة وتطبیقاتها في الدول العربیةالمح اإلدارةحسن محمد عواضه،  -  4

-17. 
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 ؛)المعنویة( تمتع الوحدات المحلیة بالشخصیة االعتباریة  - 

 مصالح ذات طابع محلي؛ آووجود احتیاجات  - 

الح الوحدات المحلیة بخصوص المص إلىالقرارات  إصدارنقل سلطة الحكومة المركزیة في  - 

 المحلیة؛

 .ورقابة الحكومة المركزیة إشرافالمحلیة تحت  ةاإلداریتعمل الوحدات  - 

، فهو نظام سیاسي من خالل منح متعددة الجوانب أوو طبیعة مركبة المحلیة ذ اإلدارةنظام  أنكما 

متاحة، لها سلطة االختیار بین البدائل ال أصبحتقدرات توزیع الموارد للهیئات المحلیة المنتخبة، التي 

 اإلدارةنظام  أننجد  أخرىالدولة؛ ومن جهة  إقلیمالمحلیة تمثل انتشارا للسلطة السیاسیة عبر  اإلدارةف

ة إدارینه ذو طبیعة أوالجماعات المحلیة؛ كما  األفرادبقیم وعادات وتقالید  یتأثرالمحلیة هو نظام اجتماعي 

لجمهور المحلي، وتعمل على رفع المستوى ن الهیئات المحلیة تتكفل بتوفیر الخدمات لأل ،وتنمویة

  1.االجتماعي والثقافي واالقتصادي للمجتمع المحلي

  : المحلیة اإلدارةمستویات  -ثالثاً 

هذه العملیة بالظروف السیاسیة  تتأثر، حیث أخرى إلىالمحلیة من دولة  اإلدارةتختلف عملیة تنظیم 

المحلیة في  دارةنجد في بعض الدول عدة مستویات لإلف ،2واالقتصادیة واالجتماعیة والجغرافیة لكل دولة

المحلیة في  اإلدارةمستویات  أمثلة أهم إبرازعلى مستوى واحد فقط، ویمكن  دول أخرىحین تقتصر 

  :التالیة األنماط

 :المستوى األحادیةالنظم المحلیة  -  1

الوحدات المحلیة  عبحد یلي الحكومة المركزیة، حیث تتتوجد نظم محلیة تعتمد مستوى محلي وا

العدید من  وتأخذتتبع حكومة المقاطعة في الدول المركبة،  أومباشرة للحكومة المركزیة في الدول البسیطة، 

" الكمیونات" الدول بهذا النمط البسیط من التنظیم،  فمثال  یوجد في سویسرا مستوى محلي واحد  یسمى 

(Communes) عض الدول العربیة نظام المستوى الواحد یتمثل في یتبع للدولة الفیدرالیة؛ كما تعتمد ب

   3.العربیة المتحدة؛ الكویت، قطر ولبنان اإلماراتدولة : البلدیات، ومن هذه الدول

                                                           
 .04- 03محمد محمد بدران، مرجع سابق، ص  1

، تنظیم المنظمة المحلیة اإلدارة: ، المؤتمر العربي الثانيالمحلیة في الوطن العربي دارةواقع الهیاكل التنظیمیة لإلعبد الخالق عبد الرزاق تحفه،  - 2

 ،2004ماي  5-3ة، القاهرة، مصر، اإلداریالعربیة للتنمیة 

 .23-22، ص 2011، األردن، دار الیازوري، المحلیة دارةاإلالمركزیة والالمركزیة في تنظیم ، وآخرونحسین الطراونة ؛  - 3
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  :النظم المحلیة الثنائیة المستوى -  2

المقاطعات " المحلیة، ویعتبر نظام  دارةیتمیز هذا النظام المحلي بوجود مستویین تنظیمیین لإل

به نجد الوالیات المتحدة  تأخذبین الدول، ومن الدول التي  هذا النمط انتشاراً  أشكال أكثر" توالبلدیا

والبلدیات المستوى الثاني، وكذلك في  األولالتي تمثل فیهما المقاطعات المستوى  ،والیابان األمریكیة

ة السعودیة من الدول وتعتبر المملكة العربی 1یة ومجالس المناطق؛إقلیمالمملكة المتحدة توجد مجالس 

، وتأخذ المناطق، وفي المستوى الثاني البلدیات األولحیث نجد في المستوى  ،العربیة التي تعتمد هذا النظام

  .یضًا الجزائر بهذا التنظیم حیث تمثل الوالیة والبلدیة الجماعات اإلقلیمیة في الدولةأ

  :النظم المحلیة الثالثیة المستوى -  3

 أساسالمحلیة، بحیث یتم التقسیم على  دارةلمحلي على وجود ثالثة مستویات لإلیقوم هذا النظام ا

اعتبارات سیاسیة وجغرافیة واقتصادیة واجتماعیة، ونجد هذا النمط من التنظیم المحلي في عدد من الدول 

ظات بین ، وتتوسط المحافاألعلىفي فرنسا المستوى المحلي  األقالیممثل فرنسا والهند والمغرب، حیث تمثل 

 أو األدنىالمستوى الثالث فهو البلدیات التي تمثل المستوى  أماوالبلدیات كمستوى محلي ثاني،  األقالیم

  2.األساسي

مستویات في بعض  ةوقد یختلف عدد المستویات المحلیة في الدولة الواحدة، بحیث توجد ثالث

یختلف عدد المستویات المحلیة  إذ ،، ومثال ذلك دولة مصرآخر إقلیمقل في أ أو، ومستویان األقالیم

: یوجد مستویان هما) القاهرة(باختالف المحافظات، ففي المحافظات ذات المدینة الواحدة مثل العاصمة 

 أوالمحافظة، المراكز والمدن : في المحافظات الریفیة فتوجد ثالثة مستویات هي اأمّ المحافظة والحي؛ 

  3.القرى

جانب الوحدات المحلیة  إلىجغرافي  أساسة على إدارید تقسیمات نه توجأ إلى اإلشارةكما تجدر  

لكنها ال تتمتع بالشخصیة المعنویة، مثل الدوائر في الجزائر والمحافظات في المملكة العربیة السعودیة، 

  .المحلیة وال تمثل احد مستویات نظامها دارةوهذه ال تمثل وحدات لإل

                                                           
 .22، ص 2014، دار الیازوري العلمیة، األردن، الطبعة األولى، مداخل التطویر: اإلدارة المحلیةصفوان المبیضین ،  - 1

 . 23، مرجع سابق، ص وآخرونحسین الطراونة؛  - 2

المحلیة والبلدیات في  اإلدارة: عمل المؤتمر العربي الخامس حول أوراق، ت العربیةاإلدارة المحلیة والبلدیاسمیر محمد عبد الوهاب،  - 3

 . 35، ص 2007ة، اإلداری، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة 2007الوطن العربي، الشارقة مارس 
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  عن المصطلحات المشابهة المحلیة  اإلدارةتمییز : المطلب الثاني

التي تتفق مع ظروفها  سالیبكل دولة باأل تأخذ حیث، اإلداريلتنظیم ا أسلوبفي الدول  تختلف  

  1.في الدولة الحدیثة اإلداريالسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، وتمثل المركزیة والالمركزیة صورتا التنظیم 

، اإلداريالالمركزیة في التنظیم  سلوبتطبیق أل بأنها المحلیة اإلدارة إلىیشیر الكثیر من الباحثین 

والحكم المحلي، لذلك یرى  اإلداريعدم التركیز : أهمهامما یجعل مفهومها یتداخل مع بعض المصطلحات 

في الذهن نتیجة التقارب بین هذه المصطلحات، ومن  أاللبس الذي قد ینش إزالةنه من الضروري أالباحث 

  .حد تطبیقاتهاأالمحلیة  اإلدارةالتي تعتبر  ةاإلداریالمقصود بالالمركزیة  نحدد أناجل ذلك یجدر 

  :الالمركزیةاإلدارة المحلیة و  - أوالً 

 إلىتتمثل الالمركزیة في نقل جزء كبیر من السلطات والمسؤولیات والوظائف من الحكومة المركزیة 

ن التفویض ال ، أللیست تفویضاً القطاع الخاص، وهي نقل للسلطات و  إلى أومنظمات حكومیة مستقلة 

  2.أصلیةیعطي سلطة 

 ؛زیة فقطكویقصد بالالمركزیة توزیع السلطة بین جهات متعددة بحیث ال تركز في ید الحكومة المر 

  3.سیاسیة أو مرفقیة أویة إقلیم أخرىبل تشاركها هیئات 

بین السلطة المركزیة  في التنظیم یقوم على توزیع السلطات واالختصاصات اً أسلوبوتعد الالمركزیة 

  4.ةإداریالمركزیة  أوا، والالمركزیة قد تكون المركزیة سیاسیة مستقلة قانونً  أخرىوهیئات 

 : الالمركزیة السیاسیة -  1

هي وضع دستوري یقوم على توزیع الوظائف الحكومیة المختلفة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بین 

   5غیرها من الوحدات السیاسیة، أوالجمهوریات  أوت الوالیات الحكومة الموجودة في العاصمة وحكوما

فیما بین الدولة المركزیة  اإلدارةالقضاء و  ؛التشریع: هي توزیع السلطات السیاسیة الثالث أي

هذه الوالیات تفتقد للشخصیة المعنویة في مجال السیاسة  أنالوالیات المكونة لها، ونجد  أووالدویالت 
                                                           

لجدیدة للحكومة، الشارقة اإلمارات العربیة المتحدة، ، ملتقى الحكم المحلي والبلدیات في ظل األدوار ا ةاإلداریتنظیم السلطة خالد سمارة الزعبي،  - 1

 .109، مصر، ص 2009ة، اإلداری، أعمال المؤتمرات ، المنظمة العربیة للتنمیة  2008مارس 

 .05، ص مرجع سابقسمیر محمد عبد الوهاب،   -2

 .17محمد بدران، مرجع سابق، ص محمد   -3

 .111خالد سمارة الزعبي، مرجع سابق، ص - 4

 .141عادل محمد زاید، مرجع سابق ، ص  - 5
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ملة والقوات المسلحة، ولكنها تتقاسم مع الحكومة الفیدرالیة مظاهر السیادة الداخلیة؛ الخارجیة، وصك الع

  1.بالتنظیم الدستوري للدولة و طبیعتها كدولة مركبة ن نظام الالمركزیة السیاسیة یكون متصالً إوبالتالي ف

وتنفیذیة في والیات الدولة االتحادیة سلطات تشریعیة وقضائیة تمارس الهیئات المنتخبة في  إذن

، وهذا األعضاءوالوالیات ) االتحادیة(وینظم دستور الدولة العالقات بین الحكومة الفیدرالیة  ،هاإقلیمحدود 

  .مقاطعة أوكل والیة  إقلیمتنفیذیة في  ٕادارةوجود سلطة تشریعیة ونظام قضائي و  إلىیشیر 

یها القومیات وتوجد بها اختالفات یناسب هذا النوع من الالمركزیة الدول كبیرة الحجم التي تتعدد ف

الدول التي  أوائلمن  األمریكیةوتعتبر الوالیات المتحدة  ،2واضحة في اللغات والثقافات وتقالید السكان

  .بهذا النوع من الالمركزیة أخذت

  : ةاإلداریالالمركزیة  -  2

الحكومة المركزیة وبین في الدولة بین  ةاإلداریتوزیع الوظیفة  إلىتهدف  اإلدارةهي طریقة من طرق 

 ةاإلداریتتمثل في توزیع الوظیفة  3مصلحیة تباشر اختصاصها تحت رقابة الدولة، أوهیئات محلیة منتخبة 

تباشر  - مرفقیة أومحلیة  - في الدولة أخرىالمركزي وشخصیات معنویة عامة  اإلداريفیما بین الجهاز 

  4.السلطة المركزیة وٕاشرافوظیفتها تحت رقابة 

تكون موزعة على كیانات قانونیة مستقلة عن  ةاإلدارین السلطة في ظل الالمركزیة إالي فوبالت

  . الحكومة المركزیة، مع خضوعها للرقابة من هذه االخیرة

لهیئات مستقلة عن  اإلداريبعض مظاهر النشاط  إعطاءحول مسالة  ةاإلداریوتدور فكرة الالمركزیة 

ي وهذا یطلق علیه الالمركزیة إقلیم أساسثل هذه الهیئات على ویتحدد اختصاص م ،الحكومة المركزیة

الدولة، وهذا  أقالیممعین من  إقلیمبحیث یكون للهیئة اختصاصات متعلقة بسكان  - المحلیة أو –یة اإلقلیم

                                                           
 .18بدران، مرجع سابق، ص محمد محمد  - 1

 .111خالد سمارة الزعبي، مرجع سابق، ص - 2

، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة الوادي، الجزائر، الجزائريمكانة الجماعات المحلیة في النظام اإلداري ات، حفری إسماعیل - 3

 .12، ص 2013/2014

 29المعاني، مرجع سابق، ص عودة  أیمن - 4
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 -المصلحیة أو –مرفقي وهو ما یسمى بالالمركزیة المرفقیة  أساسعلى  أوالمحلیة؛  اإلدارةهو موضوع 

   1.أقالیمهامعین من  إقلیماحد المرافق العامة في الدولة دون التقید ب إدارةالهیئة المتخصصة ببحیث تقوم 

یة؛ ویمكن اإلقلیمالالمركزیة المرفقیة والالمركزیة : في صورتین هما ةاإلداریتتجلى الالمركزیة  إذن

  .توضیح هاتین الصورتین في العناصر التالیة

  : الالمركزیة المرفقیة  –أ 

المرافق العامة  ألحدالالمركزیة المصلحیة، ویقصد بها االعتراف بالشخصیة المعنویة  أیضاً ى وتسمّ 

جل رفع أالتي تتفق مع طبیعة نشاطه من  سالیبویتبع األ ،شؤونه بحریة إدارةفي الدولة حتى یتمكن من 

 ،دودة في منطقة واحدةوتعني قیام هیئات عامة مستقلة قادرة على ممارسة وظیفتها المح 2،ةاإلداریكفاءته 

عن  عدة مناطق في الدولة، وتعرف هذه الهیئات العامة بالمؤسسات العامة، التي تكون مستقلة وظیفیاً  أو

 واإلجراءاتا عن التعقیدات بعیدً ) تجاري(اقتصادي  أسلوبالمرافق العامة ب إدارةالجهاز المركزي، هدفها 

  3.كبرأقل وبفعالیة أت للمواطنین بتكلفة تقدیم خدما إلى إضافةالبیروقراطیة الحكومیة، 

المجال  أوفالالمركزیة المرفقیة ترتكز على االختصاص الموضوعي والوظیفي دون االهتمام بالنطاق 

  4.امحلیً  أوي الذي یمارس فیه ذلك النشاط سواء كان وطنیا اإلقلیم

، وتحولها من دولة حارسة وقد ظهرت صورة المركزیة المرفقیة بفعل تغیر دور الدولة واتساع نشاطها

للدولة  أصبحوتوفیر الخدمات للمواطنین لزیادة رفاهیتهم، وبالتالي  ،دولة متدخلة تتولى تحقیق التنمیة إلى

  .في مختلف المجاالت أنشطة

  :یةاإلقلیمالالمركزیة  - ب 

 اإلدارةم ا لتطبیق نظامرادفً  -الذي یعرف بالالمركزیة المحلیة –یعتبر هذا النوع من الالمركزیة 

، ةاإلداریتوزع فیها السلطة  - ولیست سیاسیة –ة إداری أقالیم أومناطق  إلىالمحلیة، وهي تعني تقسیم الدولة 

  5.الحكومة المركزیة إلىهیئات محلیة تبث في الكثیر من المسائل دون الرجوع  أوبحیث تكون فیها مجالس 

                                                           
، األردندار الثقافة للنشر،  ،)دراسة تحلیلیة مقارنة(وبریطانیا وفرنسا ومصر األردنالمحلیة وتطبیقاتها في كل من  اإلدارةمحمد علي الخالیلة،  - 1

 .40، ص ،2009الطبعة األولى، 

 .41، ص السابق نفس المرجع - 2

 .07رجع سابق، ص محمد محمود الطعامنة، م  -3

 .29، ص 2004، دار العلوم للنشر، الجزائر المحلیة الجزائریة اإلدارةقانون ، محمد الصغیر بعلي - 4

 .19بدران، مرجع سابق، ص  محمد محمد - 5
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 أشخاصهابشكل یسمح بتعدد  ةاإلداریكزیة في الدولة وفق الالمر  اإلداريیقصد بها تنظیم الجهاز 

ا في الدولة، یكون غالبً  إقلیمشؤون كل  إدارةي بإقلیم إداريي، ویتخصص جهاز إقلیم أساسعلى  ةاإلداری

ورقابة الحكومة  إلشرافوالمالي مع خضوعه  اإلداريویتمتع باالستقالل  اإلقلیممنتخبا من قبل سكان هذا 

  1.ةیاإلدار المركزیة وفق الوصایة 

المحلیة، كنظام قائم على وجود  اإلدارةیة مرادف لمفهوم اإلقلیمن مفهوم الالمركزیة إوبالتالي ف

مصالح محلیة متمیزة عن المصالح القومیة، یسعى لتحقیقها ضمن منطقة محلیة وفي حدود االختصاصات 

  2.ورقابة السلطة المركزیة إشرافالتي حددها القانون وتحت 

  :  حلیة والحكم المحليملا اإلدارة - ثانیاً 

جدل واسع بین الباحثین في  إلىالمحلیة والحكم المحلي  اإلدارةلة التمییز بین ألقد خضعت مس

یشیران  أنهمایعتبرون ن ، بسبب التقارب الكبیر بین المفهومین؛ ورغم وجود عدد من المؤلفیاإلداريالقانون 

  .صطلحین كمفهومین مختلفینالمراجع تتناول الم أغلبیة أن إال، *لنفس المفهوم

 المركزیة السلطة أجهزة بین والقضائیة والتنفیذیة التشریعیة السلطة توزیع :"نهأب المحلي الحكم یعرفو 

  3."األقالیم حكومات وبین العاصمة في

الحكم الذي تتنازل فیه الحكومة المركزیة عن صالحیات واسعة واختصاصات كبیرة للمجالس  "هوف

المحلیة في  اإلدارةة التي تتمتع بقدر اكبر من االستقاللیة في ممارسة اختصاصاتها مقارنة بالمحلیة المنتخب

  4."ظل سیادة الدولة

تنازل الدولة عن جزء من وظائفها التشریعیة والتنفیذیة على المستوى المحلي  :"ویقصد بالحكم المحلي

االستقالل الذاتي، وله السلطة  مجلس شعبي منتخب له شخصیته المعنویة ویتمتع بصورة من صور إلى

                                                           
 .40محمد علي الخالیلة ، مرجع سابق، ص  - 1

  .35لمعاني ، مرجع سابق، ص عودة ا أیمن - 2

درجات  أقصىاإلقلیمیة، حیث یمثل الحكم المحلي  لالمركزیةالمحلیة والحكم المحلي هما صورتان  اإلدارةلذي یرى ان مثل محمد محمود بدران، ا -* 

فرق بینهما یتحدد بدرجة االستقالل عن الحكومة المركزیة وحجم  أن أيالمحلیة في مستوى اقل،  اإلدارةالالمركزیة اإلقلیمیة بینما تقع 

محمد محمود بدران ، مرجع : تفصیل  بأكثرانظر . المحلیة خطوة في اتجاه تحقیق الحكم المحلي اإلدارةتعد  وبذلك ؛االختصاصات المخولة

 20سابق، ص 

 42 ص سابق، مرجع المعاني، عودة أیمن - 3

قانون، جامعة ورقلة، الجزائر، ،دفاتر السیاسة وال تجربة البلدیات الجزائریة: المحلیة في تقدیم الخدمات العامة اإلدارةدور ناجي عبد النور،   -4

 .141، ص2009العدد األول، جانفي 
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 قلیمالخدمات والشؤون المحلیة لإل ٕادارةالتشریعات المحلیة وفي تنظیم و  إصدارفیه من  أنیبالكاملة فیما 

  1."الذي یقوم فیه بواسطة القیادات المحلیة الممثلة فیه

 - الوظیفة التنفیذیةجانب  إلى –ز الحكم المحلي بترك الوظیفة التشریعیة تمیُّ  إلىیشیر هذا التعریف 

  .مجالس محلیة لممارسة هذه الوظیفة محلیاً  إلىالتي هي من صالحیات السلطة المركزیة في الدولة 

 اإلدارةوبالتالي فهو یختلف عن  - الذي سبق تناولها –الحكم المحلي الالمركزیة السیاسیة یمثل و 

ویتعلق  اإلداريالتنظیم  أسالیبمن  أسلوبیة المحل اإلدارة أن إذیة، اإلقلیمالمحلیة التي تمثل الالمركزیة 

الحكم  أمایوجد هذا التنظیم في الدولة البسیطة وفي الدولة المركبة،  أنیمكن  علیه، و ةاإلداریبالوظیفة 

في الدولة المتمثلة في الوظیفة التنفیذیة  األساسیةالحكم، یتعلق بالوظائف  أسالیبمن  أسلوبالمحلي فهو 

في الدول المركبة  إالوالوظیفة القضائیة؛ كما ال یوجد هذا النمط من الالمركزیة  والوظیفة التشریعیة

   2؛)االتحادیة(

في الدول  إالیمثل الحكم المحلي التطبیق العملي لفكرة الالمركزیة السیاسیة وال یمكن تصوره إذن 

یة بین الحكومة االتحادیة في التي تتوزع فیها السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائ) المركبة(الفیدرالیة 

ن الحكم المحلي یندرج ضمن موضوعات إالوالیات، لذلك ف أو األقالیمالعاصمة والحكومات المحلیة في 

  3.اإلداريالمحلیة ضمن مواضیع القانون  اإلدارةالسیاسیة، بینما تدخل  واألنظمةالقانون الدستوري 

في  وقضائیاً  ا وتنفیذیاً عن الحكومة المركزیة تشریعیً وتكون الوالیات في الالمركزیة السیاسیة مستقلة 

فاستقاللها یكون في بعض الوظائف  ةاإلداریفي الالمركزیة  أماالحدود التي یرسمها الدستور االتحادي، 

 :المحلیة والحكم المحلي في الجدول التالي اإلدارةجوانب التمییز بین  إجمالویمكن  4.فقط ةاإلداری

  

  

  

                                                           
 .32، ص 2018، الطبعة األولى، األردنالعلمي،  اإلعصار، دار معجم مصطلحات التسییر العمومي، وآخرون؛ وأعمرعلي زیان محند  - 1

 .19بدران، مرجع سابق، ص  محمد حمد -  2

 .94الحمداني، مرجع سابق، ص  نجم سامي - 3

ة، اإلداری، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة دروس مستفادة من التجربة المصریة: المحلیة العربیة اإلدارةتطویر مستقبل عادل محمد زاید،  - 4

 .15، ص 2014مصر، 
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  المحلیة والحكم المحلي اإلدارةمعاییر التمییز بین  ) :1- 3(الجدول 

  الحكم المحلي  المحلیة اإلدارة  المعیار

  بموجب الدستور أتنش  بموجب قانون أتنش  النشوء

 االرتباط 
للدولة ؛ تعتبر  اإلداريترتبط بالتنظیم 

 اإلداريالتنظیم  أسالیبا من أسلوب

ا من أسلوبیرتبط بشكل الدولة؛ یعتبر 

 لتنظیم السیاسيا أسالیب

 فقط ةاإلداریممارسة جزء من وظیفة الدولة  الوظیفة
ممارسة وظائف تنفیذیة وتشریعیة 

 وقضائیة

 شكل الدولة
) الموحدة(توجد في ظل الدولة البسیطة 

 والدولة المركبة
 یوجد فقط في الدولة المركبة

مدى ثبات 

 االختصاص

محددة  ألنهااختصاصاتها قابلة للتغییر 

 ت عادیةبتشریعا

تتمتع اختصاصاته بدرجة ثبات اكبر 

 محددة بموجب الدستور ألنها

 السلطة المركزیة وٕاشرافتخضع لرقابة  الرقابة
تمارس علیه رقابة غیر مباشرة من قبل 

 السلطة المركزیة

 جمیع القوانین الساریة المفعول في الدولة القوانین المطبقة
قوانین خاصة به صادرة من سلطته 

 یةالتشریع

بتصرف (؛ 44، ص 2010، الطبعة األولى، األردن، دار وائل، اإلدارة المحلیةعودة المعاني،  أیمن :المصدر

  .)الباحث

كل  وٕاطالق - المحلیة والحكم المحلي اإلدارة -ویرى الباحث ضرورة التفریق بین مفهوم المصطلحین

  :ارات التالیةبلالعت واحد منهما على طبیعة التنظیم الذي یناسبه، وهذا نظراً 

السیاسیة والقانونیة  آثارهاا، لها وجود تطبیقات عملیة في الدول تختلف عن بعضها اختالفا كبیرً  - 

لهذه  لإلشارةعلى تسییر الشؤون المحلیة، وبالتالي یجب استخدام مصطلحات مختلفة  ةاإلداریو 

 التطبیقات المتباینة؛

جانب السلطة  إلىلطات التشریعیة والقضائیة الس إلىتحمل مدلول سیاسي وتشیر " الحكم"كلمة  أن - 

المحلیة تتحقق للوحدات المحلیة حتى لو لم تكن لها اختصاصات في مجال  اإلدارةالتنفیذیة، بینما 

 .التشریع والقضاء
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  :المحلیة وعدم التركیز اإلدارة -ثالثاً 

في التنظیم  أسلوبالمركزي هو التنظیم و  المركزیة، أوحد صور التنظیم المركزي أیعتبر عدم التركیز       

المستقرة في عاصمة البالد على نحو یجعل سلطة اتخاذ  اإلدارةفي  ةاإلدارییقوم على تركیز السلطة 

  1.في الوزارات أساساً المركزیة المتمثلة  ةاإلداریالقرارات محتكرة من قبل السلطات 

الدولة، فال توجد في  أنحاءجمیع  تقوم المركزیة على تجمیع السلطة في ید هیئة رئاسیة واحدة فيو 

هي جمع  ةاإلداریالمركزیة وعلیه فإن  2؛سلطة واحدة تتولى الوظائف المختلفة بواسطة موظفیها إالالدولة 

وحصرها بید شخص معنوي عام واحد هو الدولة، حیث یتولى ویهیمن على النشاط  ةاإلداریالوظیفة 

  3.ین به وفق نظام السلطة الرئاسیةالقائم واألفرادوان تعددت الهیئات  اإلداري

للدولة في الحكومة المركزیة، ویعني هذا التوحید  ةاإلداریحصر الوظیفة  ةاإلداریالمركزیة  ویتم في

التابعة للحكومة في المركز مباشرة بممارسة الوظائف واالختصاصات  ةاإلداریوعدم التجزئة، فتقوم األجهزة 

  4.الدولة إقلیمفي جمیع  ةاإلداری

  5:وتقوم المركزیة على عنصرین أساسیین هما

القرارات النهائیة في  إصدارالتي تتولى مهمة  بالحكومة المركزیة ةاإلداریحصر الوظیفة  - 

 ؛أخرىة إداریهیئة  أيیشاركها  أنمختلف المواضیع دون 

وخضوع المرؤوس  ةاإلداریالتبعیة  أيالسلطة الرئاسیة  أساسعلى  اإلداريقیام التنظیم  - 

على وجود  اإلقلیم أجزاءتقوم العالقة بین السلطة المركزیة وفروعها في  أي، اإلداريئیس للر 

 .تدرج رئاسي

  .اإلداريوعدم التركیز  اإلداريالتركیز : في صورتین هما ةاإلداریوتتجلى المركزیة 

  :اإلداريالتركیز  -  1

 اإلدارةفي  محصوراً  ارياإلدالمركزیة المطلقة، حیث یكون كل النشاط  اإلداريیمثل التركیز 

 إلىقرار؛ ویهدف هذا الشكل من المركزیة  أياالنفراد باتخاذ  اإلقلیمالمركزیة، وال یسمح للفروع في أجزاء 

                                                           
 63، ص  2008، مركز النشر الجامعي ، تونس، الطبعة الثانیة، اإلداريالقانون  محمد رضا جنیح ، - 1

 .110الزعبي ، مرجع سابق، ص  خالد سمارة - 2

 .35، ص 2002، دار العلوم للنشر، الجزائر، اإلداريالتنظیم : اإلداريالقانون محمد الصغیر بعلي،  - 3

 .67سامي الحمداني ، مرجع سابق، ص  - 4

 .25المعاني، مرجع سابق، ص عودة  أیمن  -5
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توجیه الموارد بشكل  إلى إضافةالدولة،  أركانها، وبسط النفوذ وتوطید أسالیبوتجانس  اإلدارةتحقیق وحدة 

  1.مثل وضمان المساواة بین سكان الدولةأ

ا، حیث یصعب في دولة مساحتها صغیرة جدً  إالهذه الصورة من التنظیم ال یمكن تصور تطبیقها  إن

تباشر ممارسة وظیفتها في مناطق متباعدة ومتعددة  أنمتواجدة في موقع مركز السلطة  إدارةعلى  عملیاً 

  .    بدون وجود ممثلین لها في هذه المناطق

  : اإلداريعدم التركیز  -  2

هذه الصورة من التنظیم المركزي بتوزیع بعض االختصاصات التنفیذیة المحددة على فروع  تتمیز

ویتحقق عدم . 2الدولة، وتمنح سلطة البث في حدود ما یخوله لها القانون إقلیم أجزاءالوزارات والمصالح في 

  3:ینأسلوبب اإلداريالتركیز 

ع االختصاصات بین الرؤساء تكون هناك نصوص تشریعیة صریحة توز  أن :األول سلوباأل - 

كان  وٕاالمنه  یجوز للرئیس ممارستها بدالً  ال أصلیة،والمرؤوسین، فتجعل للمرؤوس اختصاصات 

 بعدم االختصاص؛ یباً قراره مع

المرؤوسین، بحیث یمارس  إلىیكون هناك تفویض لالختصاص من الرئیس  عندما :الثاني سلوباأل - 

  .األخیرهذا  وٕاشرافحت رقابة من اختصاصات الرئیس ت المرؤوس جانباً 

الممثلة  ةاإلداریمخففة، حیث یمكن للفروع  أومركزیة غیر مطلقة  اإلداريیمثل عدم التركیز  إذن

تبث في بعض المسائل في حدود ما یمنح لها من سلطة عن طریق  أنللسلطة المركزیة والتابعة لها 

تلغي تصرفات  أن، فیمكن للسلطة المركزیة التفویض، وهي بذلك ال تعتبر مستقلة عن السلطة المركزیة

وتعد هذه . ةاإلداریواجباتها  أداءتقاعست عن  إذاتحل محل هذه الفروع  أنتعدلها؛ كما یمكنها  أوفروعها 

  . الصورة من المركزیة هي السائدة في الدول الحدیثة

محدد بعید عن  إقلیمعلى  اإلداريالمحلیة في ممارسة النشاط  اإلدارةمع  اإلداريیتشابه عدم التركیز 

المحلیة على  اإلدارةبینما تظهر  ؛حیث یظهر عدم التركیز في الفروع والمدیریات التابعة للوزارات ،المركز

                                                           
 .26مرجع ، ص نفس الالمعاني ،  عودة أیمن - 1

 .111ة الزعبي، مرجع سابق، ص خالد سمار  - 2

 .28محمد علي الخالیلة، مرجع سابق، ص  - 3
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 اإلداريالمحلیة وعدم التركیز  اإلدارةورغم اتفاق  1المختلفة؛ اإلقلیم أجزاءوحدات محلیة في  أو هیئاتشكل 

  2:أهمهاختالف اال أوجهبینهما العدید من  أن إال ،مركزیةفي تخفیف العبء عن كاهل السلطة ال

المعنویة العامة، حیث تستقل الوحدات المحلیة  األشخاصالمحلیة تعدد  اإلدارةیترتب على وجود  - 

؛ في حین ال یترتب عن أخرىالمركزیة من جهة  اإلدارةوتستقل عن  ،عن بعضها البعض من جهة

معنویة العامة، فتكون الفروع والمدیریات مجرد تقسیمات ال األشخاصتطبیق عدم التركیز تعدد 

 ة تتبع للوزارات ال تتمتع باالستقاللیة وال بالشخصیة المعنویة؛إداری

المحلیة على اعتبارات سیاسیة، فهي مظهر من مظاهر الدیمقراطیة من خالل تمكین  اإلدارةتقوم  - 

عدم التركیز  أمامصالحهم المحلیة؛  دارةإلمن المشاركة في صنع القرارات واختیار ممثلیهم  األفراد

 اعتبارات سیاسیة؛ أليدون النظر  ةاإلداری األجهزةرفع كفاءة وفعالیة  إلىیهدف  إداريفهو فن 

تصدر التصرفات القانونیة في حالة عدم التركیز باسم الدولة ممثلة في السلطة المركزیة؛ بینما  - 

 المحلیة باسم والوحدة المحلیة ولحسابها؛ اإلدارةتتخذ التصرفات القانونیة في نطاق 

المحلیة فان  اإلدارةفي  أماللسلطة المركزیة،  األصلفي عدم التركیز یكون االختصاص معقودا في  - 

 ؛األقالیماالختصاص معقود للوحدات المحلیة في 

من عدم التركیز هو تخفیف العبء عن كاهل السلطة المركزیة، بینما لنظام  األساسيالهدف  - 

 سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة؛  أهدافالمحلیة  دارةاإل

للسلطة الرئاسیة في حالة عدم  اإلقلیم أجزاءیخضع الموظفون في فروع ومدیریات الوزارات في  - 

  .ةاإلداریالمحلیة فتخضع للوصایة  اإلدارةهیئات  أما، اإلداريالتركیز 

المحلیة التطبیق العملي  اإلدارةتمثل  ، حیثاإلداريالمحلیة عن عدم التركیز  اإلدارةتختلف  إذن   

ن إلذلك ف إضافة؛ ةاإلداریحد صورتي المركزیة أفهو  اإلداريعدم التركیز  أما، ةاإلداریلنظام الالمركزیة 

المحلیة تتمتع  اإلدارةوحدات  أن، فنجد اإلداريالمحلیة تختلف عن وحدات عدم التركیز  اإلدارةالوحدات 

وحدات عدم التركیز  أننشاطات محلیة باستقالل یكفله القانون؛ في حین  بالشخصیة المعنویة وتمارس

  .المركزیة وال تتمتع بالشخصیة المعنویة دارةخاضعة للسلطة المطلقة لإل اإلداري

  :من المناقشة السابقة یمكن للباحث تلخیص المفاهیم السابقة في الشكل التالي

                                                           
 .20القبیالت، مرجع سابق، ص سلیمان حمدي  - 1

 .21-20القبیالت، مرجع سابق، ص  سلیمان ؛ حمدي 90سامي الحمداني، مرجع سابق، ص  - 2
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  .التنظیم في الدولة أشكال: )1-3(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الباحث إعدادمن : المصدر

  المحلیة  اإلدارةمقومات : لثالمطلب الثا

لتنظیم مهمة الدولة في توفیر الخدمات ورعایة الشؤون  اً إداری اً أسلوبالمحلیة  اإلدارةتعتبر        

ي هذا غلب الباحثین فأالمحلیة نجد أن  اإلدارةجل تحدید مفهوم أالعامة وتنفیذ السیاسات العامة، ومن 

جمعوا على مجموعة من العناصر تمیز هذا المفهوم، وقد حصر اغلبهم هذه العناصر في أربعة أالمجال قد 

  :المحلیة؛ هي اإلدارةأركان أساسیة تقوم علیها 

 وجود مصالح محلیة متمیزة؛ - 

 وجود هیئات محلیة منتخبة لتامین المصالح المحلیة؛ - 

 المحلیة بالشخصیة المعنویة؛ اإلدارةتمتع  - 

  . ةاإلداریوجود الوصایة  - 

  

 اإلقلیمیة

  

 المصلحیة

  

الحكم 

 المحلي
  

المؤسسات 

 العامة

  

إلدارة ا

 المحلیة

  

عدم  التركیز

 التركیز

 اإلداریة
  

 سیاسیةال

  التنظیم في الدولة
 

  المركزیة

 

  الالمركزیة

 



 المحلیة  اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةتطبیق : الثالثالفصل                  

- 195  -  

  :وجود مصالح محلیة متمیزة  - أوالً 

الدولة، تهم سكان هذا  إقلیمویقصد به وجود مصالح محلیة خاصة بمنطقة او جزء معین من     

  1.شؤونهم إدارةالجزء بذاته أكثر من أهمیتها لجمیع مواطنین الدولة، مما یقتضي إن یتولوا هم بأنفسهم 

الدولة اختالف في طبیعة الحاجات  أجزاءرافیة واالجتماعیة لمختلف غفات الجحیث ینتج عن االختال

الحاجات تعكس ظروف البیئة التي تنشا فیها وكذلك  أن أي، األجزاءوالمصالح التي تهم المواطنین في هذه 

  2طبیعة سكان هذه البیئة ومتطلباتهم؛

، فتوجد حاجات تخص اإلدارةمن خالل  هابإشباعوبالتالي تتنوع الحاجات العامة التي تتكفل الدولة 

المصالح  هذه أمثلة أهمهي حاجات وطنیة تمثل المصالح الوطنیة، ومن  أيالدولة،  إقلیمجمیع سكان 

الدولة  إقلیممعین وال تخص جزء من  إقلیموتوجد حاجات تخص . الداخلي واألمنالدفاع الخارجي : الوطنیة

خص سكان منطقة دون سواهم من المناطق، ویطلق على هذه ت أي؛ اإلقلیممن  أخرى أجزاءوال تخص 

الكهرباء والطرق الداخلیة، فهذه : هذه المصالح أمثلةالمصالح المحلیة؛ ومن  أوالحاجات المصالح الخاصة 

هذه الحاجات في  إشباععدم  أو إشباعالحاجات تخص سكان المنطقة الموجهة لها، بغض النظر عن 

   3.الدولة إقلیممن  األخرىالمناطق 

وتنشأ المصالح المحلیة المتمیزة من ارتباط مصالح مجموعة من األفراد تقطن منطقة جغرافیًة معینة، 

اعتراف الدولة بأن لهذه المصالح طابعا محلیًا  ٕالىخلق نوع من التضامن االجتماعي بینهم، و  إلىویؤدي 

التي یمكنها حسن تقدیر للحاجات  4،ةهذه المجموع أفرادیستحسن ترك إدارتها لوحدات محلیة مستقلة من 

الحاجات الوطنیة، من اجل تحقیق  إشباع؛ في حین تتولى السلطات المركزیة إشباعها وأولویةالمحلیة 

  5.والدفاع األمنسیما ما تعلق منه بخدمات دالة والسیطرة على هذا النشاط الالمساواة والع

مصالح الوطنیة  بأنهالعامة من حیث وصفها ن طبیعة بعض الحاجات اأنه یثور الجدل بشأالمالحظ 

مصالح وطنیة مثل  بأنهامصالح محلیة، ففي حین یكون من السهل تمییز بعض المصالح ووصفها  أو

                                                           
 .35ص ،مرجع سابق، اإلدارة المحلیة ،المبیضین صفوان - 1

، ندوة حول دور الحكومة المركزیة في التنمیة المجتمعیة، القاهرة مصر، یونیو المحلیة ودورها في التنمیة الشاملة اإلدارةمفهوم خ ، رمضان بطی -  2

 .227، ص 2009الجدیدة للحكومة، مصر،  األدوارة، البلدیات والمحلیات في ظل اإلداریالمؤتمرات، المنظمة العربیة للتنمیة  أعمال، 2007

 .50ي سلیمان القبیالت، مرجع سابق، ص حمد - 3

 .35ص ،مرجع سابق، اإلدارة المحلیة ،المبیضین صفوان - 4

 .50القبیالت ، مرجع سابق، ص  سلیمان حمدي - 5
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مصالح محلیة مثل خدمات جمع النفایات؛ یكون من الصعب الحكم على  بأنهاوصفها  أووالدفاع  األمن

طریقة  أوصالح محلیة، لذلك كان البد من توفر معاییر م أومصالح وطنیة  بأنهابعض الحاجات وتصنیفها 

  . یمكن من خاللها التمییز بین المصالح الوطنیة والمصالح المحلیة

نه لكي تكتسب مصلحة ما الصفة أبخصوص تمییز طبیعة المصالح العامة؛ " الشیخلي" ویرى  

  1:المحلیة، یلزم توفر شرطین؛ هما

 اإلقلیمأمال وطموحات الغالبیة العظمى من سكان أن تكون المصلحة معبرة عن حاجات و  - 

 .المحلي

 .أال تتعارض أو تتناقض مع المصلحة العلیا للدولة أي مع المصلحة الوطنیة - 

ال تترك عملیة تحدید طبیعة المصالح العامة للسلطات المركزیة وال للهیئات المحلیة بل یتولى ذلك 

في تحدید المصالح المحلیة وتمییزها عن المصالح  سالیبأ، الذي یعتمد عدة )لطة التشریعیةالس(المشرع 

 :ین یعتمدهما المشرع في مختلف الدول؛ وهماأسلوب إلىوفي هذا الصدد تشیر المراجع المختلفة  ؛2الوطنیة

تحدید اختصاصات الحكومة المركزیة؛ ویمكن  أسلوب، و حصر اختصاصات الهیئات المحلیة أسلوب

  .ياآلتین في سلوبتوضیح كال األ

 :المحلیة الهیئاتتحدید اختصاصات  أسلوب -  1

یحدد المشرع منح اختصاصات  سلوب، ووفق هذا األ"االنجلیزي سلوباأل" بـ سلوبیعرف هذا األ

  3.محددة على سبیل الحصر للوحدات المحلیة مع ترك ما عداها للحكومة المركزیة

المحلیة على سبیل الحصر وترد في تحدید قائمة تعدد فیها اختصاصات الهیئات  إلىالمشرع أ فیلج

وردت في قائمة االختصاصات المنصوص علیها في  إذاالمحلیة، فتكون المصلحة محلیة  اإلدارةقوانین 

  4.القانون، وبالمقابل تكون المصلحة غیر المذكورة ضمن القائمة مصلحة وطنیة

                                                           
 .28بدران، مرجع سابق، ص محمد محمد  1

 .106سامي الحمداني، مرجع سابق، ص  - 2

 .39ص مرجع سابق، ، وآخرون ؛حسین الطراونة - 3

 .51القبیالت، مرجع سابق، ص سلیمان دي حم - 4
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بمباشرة اختصاصات محددة  یرخص للهیئات المحلیة ألنهبالوضوح ودقة التحدید،  سلوبیتسم هذا األ

 سلوببتعدیل النص القانوني، وبالتالي فان هذا األ إالالتوسع فیها  أوتغییرها  أوال تستطیع مباشرة سواها 

  1.حد كبیر من حریة التقدیر للهیئات المحلیة إلىیقید 

 :تحدید اختصاصات الحكومة المركزیة أسلوب -  2

، وبموجبه یقوم المشرع بتحدید اختصاصات الحكومة "نسيالفر  سلوباأل" بـ سلوبهذا األ إلىیشار 

المركزیة التي تشمل المصالح الوطنیة، ویكون ما سواها من الوظائف واختصاصات تابعا للوحدات 

   2.المحلیة

السابق؛ یخول المشرع للهیئات المحلیة ممارسة كافة الشؤون ذات الطابع  سلوبعلى عكس األ أي

 الهیئاتمن اختصاص السلطة المركزیة، بحیث ال تتعارض اختصاصات المحلي، وما عدا ذلك فهو 

تخضع لرقابة  أنهذه االختصاصات المخولة لیست مطلقة ویجب  أن إذالمحلیة مع الدستور والقانون، 

  3.الحكومة المركزیة

، حاجات المواطنین المتغیرة والمتطورة إلشباعللمجالس المحلیة  األزمةالمرونة  سلوبیحقق هذا األ

المرافق المحلیة الضروریة كلما تغیرت الظروف  ٕادارةو  إلنشاءالمبادة واالبتكار  إمكانیةكما یتیح لها 

تعدیل التشریعات المتعلقة  إلىعن السلطة التشریعیة فال تضطر  سلوبوالحاجات؛ كما یخفف هذا األ

  4.باختصاصات الوحدات المحلیة

ن المصالح الوطنیة وما یعد من المصالح المحلیة یعتبر وضع معیار حاسم للتمییز بین ما هو م 

بالظروف التاریخیة والتطورات السیاسیة واالقتصادیة  وتأثرهاا، وذلك لمرونة الحاجات العامة صعبً  أمراً 

واالجتماعیة، وعلیه فان عملیة التمییز بین المصالح الوطنیة والمحلیة تعتبر عملیة نسبیة تختلف من دولة 

 إلىفهو عدم دقته ما یؤدي  سلوبما یؤخذ على هذا األ أماتبعا للظروف السائدة؛  خرآلومن وقت  ألخرى

  5.تنازع االختصاص بین السلطة المركزیة والهیئات المحلیة

  

                                                           
 .229رمضان بطیخ، مرجع سابق، ص  - 1

 . 29بدران ، مرجع سابق، ص محمد محمد  - 2

 48 - 47ص  مرجع سابق، محمد علي الخالیلة ،  - 3

 48، ص نفس المرجع السابق - 4

 .228- 227رمضان بطیخ، مرجع سابق، ص  - 5
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  ):الشخصیة االعتباریة(التمتع بالشخصیة المعنویة   - ثانیاً 

نشاطها المستقل  یكون للوحدة المحلیة كیان قانوني مستقل، حتى یمكنها ممارسة أنویقصد به 

ویعرف . 1فتتحمل جمیع االلتزامات وتكتسب الحقوق الناتجة عن تصرفات من یمثلونها من موظفین

  2."مركز للمصالح یحظى بحمایة قانونیة" بأنهالشخص المعنوي 

تتمتع بالشخصیة القانونیة تماما كتلك المقررة  األموال أو األشخاصمجموعة من " :بأنهكما یعرف 

كانت شخصا حقیقیا، فهي لها حقوق وعلیها التزامات،  وتعامل كما لو إلیهاطبیعیین، وینظر ال لألشخاص

  3."والعناصر المادیة المكونة لها األشخاصوهي مستقلة عن 

، فإذا تخلف هذا اإلدارةفي نظام  أساسًیاا یعتبر تمتع الوحدات المحلیة بالشخصیة المعنویة شرطً 

جود، وتعتبر فرعًا من فروع الحكومة المركزیة،  فالشخصیة المعنویة أذن الشرط لم یكن للوحدة المحلیة و 

هي النتیجة الطبیعیة لقیام الالمركزیة، ولحمایة مصالحها القانونیة، حیث البد أن یكون هناك أشخاص 

  4.ة مختلفة عن الدولة تنسب إلیها تصرفاتهاإداری

  5:القانونیة هي اآلثارمن یة مجموعة ویترتب عن االعتراف للوحدات المحلیة بالشخصیة المعنو 

لها مواردها المالیة التي تستطیع تكوینها  أنّ لها الذمة المالیة المستقلة، ما یعني  أي: االستقالل المالي - 

  استغالل تلك الموارد؛ أسلوبولها اختیار 

قد باسمها والقیام وتعني قدرتها على اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات، فیمكنها التعا: القانونیة األهلیة - 

التقاضي فیمكنها رفع  أهلیة؛ كما تكون لها أهدافهابجمیع التصرفات القانونیة التي ال تتعارض مع 

  الدعاوى باسمها وبواسطة ممثلیها بهدف استیفاء حقوقها من الغیر؛ 

الجغرافي الذي یحد الوحدة المحلیة وتمارس اختصاصاتها ضمن  اإلطاروهو : الموطن المستقل - 

  ؛إلدارتهاده، كما یكون لها مقر خاص حدو 

ویدیر شؤونه،  إرادته یكون للشخص المعنوي شخص طبیعي یعبر عن أنیجب : الشخصيالممثل  - 

  .وحدة المحلیةوهو رئیس ال
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إذن یمكن تمتع الوحدة المحلیة بالشخصیة المعنویة من ممارسة نشاطها، ویعتبر اهم ضمان 

  .للحكومة المركزیة للدولة إداريالوحدة المحلیة مجرد فرع  الستقاللیتها، وبدون هذه الشخصیة تكون

  : قیام هیئات محلیة مستقلة  -ثالثاً 

محلیة  هیئات إلىهذه المصالح  إدارةضرورة منح  إلىیؤدي االعتراف بوجود مصالح محلیة متمیزة 

الحلول المناسبة  دوٕایجاسكان المنطقة اقدر على تحدید حاجاتهم  أنّ وب عن السكان المحلیین، باعتبار تن

عن  ةاإلداریلمشاكلهم؛ إذ البد من أن تكون الوحدة المحلیة وممثلیها مستقلین في ممارستهم لوظائفهم 

   .الحكومة المركزیة

ا عن السلطة المركزیة، ویتحقق ذلك من خالل ما إداریتكون الوحدات المحلیة مستقلة  أنویجب 

دون الرجوع للسلطة المركزیة، ومن مظاهر  ةاإلداریقرارات ال إصداریخوله لها القانون من صالحیات في 

المعمول بها لدى  األنظمةة خاصة بالوحدات المحلیة تختلف عن إداری أنظمةوجود  اإلدارياالستقالل 

  1.الموظفین التي تحدد كیفیة تسییر الموارد البشریة أنظمةالسلطة المركزیة، مثل 

هناك خالف  أن إالضرورة استقالل مسیري الوحدة المحلیة؛  على اإلداريرغم اتفاق فقهاء القانون 

  : أبرزهاعدة اتجاهات  إلى اآلراءبینهم في كیفیة ضمان هذه االستقاللیة، وقد انقسمت 

 :األولاالتجاه  -  1

 أعضائهاباختیار  إالن استقاللیة الوحدة المحلیة ال تتجسد أالقول ب إلىهذا االتجاه  أنصارفقد ذهب 

یحقق  سلوبهذا األ أنضمان لعدم خضوع المنتخبین للسلطة المركزیة، كما  ألنهنتخاب، اال أسلوبب

الوحدة المحلیة معینین  أعضاءالدیمقراطیة ویكسب السكان المحلیین خبرة في العمل السیاسي، فلو كان 

 2.فسوف یكون والؤهم للسلطة المركزیة التي عینتهم والتي بیدها عزلهم

 :االتجاه الثاني -  2

الوحدة المحلیة من طرف السلطة المركزیة، من  أعضاءیتم تعیین  أيالتعیین،  أسلوب أنصاریمثل  

المنتخبین المحلیین قد ال  أنوالرفع من مستوى الخدمات المقدمة، في حین  ةاإلداریاجل ضمان الكفاءة 
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الل منح  صالحیات عنصر االستقاللیة فیتحقق من خ أمایتوفروا على مؤهالت تسییر الوحدة المحلیة؛ 

 1.مستندة للقانون، وضمانات عدم القابلیة للعزل

  :االتجاه الثالث -  3

الهیئات  أعضاءانتخاب عدد من  أساسالمختلط، وهو یقوم على  سلوبیتمثل هذا االتجاه في األ

ین ب سلوب، وبذلك یجمع هذا األاآلخرین األعضاءالمحلیة بشكل مباشر، وتقوم السلطة المركزیة بتعیین 

 إدخالیضمن تمثیل السكان المحلیین من خالل االنتخاب، كما یمكن من  ألنهین السابقین، سلوبمزایا األ

 األعضاءضرورة تقلیص سلطة وعدد  إلى" القبیالت"والفنیة، ویشیر  ةاإلداریمن ذوي الكفاءة  أعضاء

 2.استشاریین أعضاءجعلهم  أوالحدود  أقصى إلىالمعینین 

، وأهدافهاالمحلیة  اإلدارةكل اتجاه لمفهوم  أصحابذه االتجاهات ناتج من نظرة االختالف بین ه إن

المحلیة هو صورة لتجسید الدیمقراطیة  اإلدارةاالنتخاب على اعتبار نظام  أسلوب أنصارففي حین یركز 

هدفه  ةاریاإلد لالمركزیةالمحلیة هو صورة  اإلدارةالتعیین على اعتبار نظام  أسلوب أنصارالسیاسیة؛ یركز 

بطبیعة النظام السیاسي  یتأثرین سلوبتطبیق احد األ أنالمرافق المحلیة بما یناسب البیئة المحلیة، كما  إدارة

  . االنتخاب أسلوبنحو اعتماد  أكثرالدول الحدیثة تتجه  أنفي الدولة، والمالحظ 

  ):ةاإلداریالوصایة ( ةاإلداریالرقابة  -رابعاً  

خضوع الوحدات المحلیة لرقابة السلطة المركزیة، ویطلق على هذه الرقابة  ةاإلدارییقصد بالرقابة 

 اإلشرافمجموعة السلطات التي یقررها القانون للسلطة المركزیة لتمكینها من " وهي تعني ةاإلداریالوصایة 

  3.حمایة للمصلحة العامة وأعمالهاعلى نشاط الهیئات الالمركزیة 

المحلیة مطلقة وتعمل هذه الوحدات دون رقابة للسلطة المركزیة، حیث ال تكون استقاللیة الوحدات 

على هذه الوحدات ضمانا لوحدة السیاسة العامة للدولة،  واإلشرافولكن یبقى لهذه االخیرة حق الرقابة 

؛ الن الدول في ظل نظام الحكم 4من استفادة السكان المحلیین من الخدمات المختلفة بكفاءة ومساواة وللتأكد

  5.الوطني كله اإلقلیمصاحب السلطة العلیا في نطاق . لي تظل هي الشخص المعنوي الرئیسيالمح
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  1:أهمهاعلى الوحدات المحلیة حدود یجب االلتزام بها،  ةاإلداریوللرقابة 

 بقاء مسؤولیة اتخاذ القرارات المحلیة من اختصاص الوحدات المحلیة؛ - 

 ة وفي حاالت محددة؛تكون هذه الرقابة محددة بموجب نصوص قانونی أن - 

  .ترفضه أوتقبل القرار  فإماال یجوز للسلطة المركزیة تعدیل القرارات الصادرة عن الوحدات المحلیة،  - 

العام المتمثل في استقاللیة  األصلوتعتبر رقابة السلطة المركزیة على الهیئات المحلیة استثناء عن 

لنص قانوني یبین طرقها وحدودها، لكي ال تشكل  قاً طب إالالوحدات المحلیة، لذلك فال تمارس هذه الرقابة 

بین  متوازنةتضمن هذه الرقابة عالقة  أنفاعلیة هذه الوحدات عند ممارسة نشاطها؛ ویجب  أما عائقاً 

خیرة وخروجها عن نطاق السیاسة العامة، وتمنع السلطة المركزیة والوحدات المحلیة، فتمنع تمرد هذه األ

  2.جاه الوحدات المحلیةتعسف السلطة المركزیة ت

  المحلیة اإلدارةأهمیة : الرابعالمطلب 

واالقتصادیة للدولة، وهذا ما  ةاإلداریالسیاسیة واالجتماعیة و  األهدافالمحلیة العدید من  اإلدارةتحقق 

 أنالمحلیة یمكن  اإلدارةیبرر  نشأتها واستمرار وجودها، فبعد انتشار المبادئ الدیمقراطیة وجد ان نظام 

  3.حقق التوازن السیاسي واالقتصادي واالجتماعي في الدولة، كما یعتبر وسیلة للحد من مخاطر المركزیةی

المحلیة من خالل المزایا التي تحققها ومن خالل الدور الذي تؤدیه في مختلف  اإلدارة أهمیةوتبرز 

، المجال اإلداريلمجال ا: مجاالت النشاط في الدولة، ویمكن تصنیف تلك المزایا في المجاالت التالیة

  .السیاسي؛ المجال االقتصادي والمجال االجتماعي؛ ویتم توضیح كل مجال في العناصر الموالیة

  :اإلداريالمجال  - أوالً 

كان للتقدم التكنولوجي الهائل في میادین الحیاة المختلفة، والواقع االقتصادي واالجتماعي، وتوسع 

  4.هذه الوظائف داءعن أكفاء الوسائل وأعدلها األوتنوع وظائف الدولة، مما أدى للبحث 

العتماد  األساسيلقد كان الزدیاد وظائف الدولة وتوسع نشاطها في مختلق مناحي الحیاة، الدور 

 اإلدارةتبعا لطبیعة الحاجات المحلیة، وبالتالي تسهم  اإلدارة أسالیبالمحلیة، وتوزیع في  اإلدارةنظام 

للهیئات المحلیة  ةاإلداریاء اإلدارات المركزیة، وینقل جزء كبیر من الوظیفة المحلیة في التخفیف من أعب
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األقدر على مواجهة الظروف الواقعة لكل وحدة، مما یوفر الوقت والجهد على السكان المحلیین، عالوة على 

 1.بشكل أسرع من اإلدارات المركزیة اإلداريالمحلیة لإلصالح  اإلدارةقابلیة نظام 

الحد من الروتین والبیروقراطیة السلبیة  إلىالشؤون المحلیة ألجهزة المركزیة یؤدي  إدارة ادإسن أنكما 

  2.داء، ویسهم في سرعة االنجاز وكفاءة األاإلدارةفي 

  : المحلیة في النقاط التالیة دارةلإل ةاإلداری األهداف إجمالویمكن 

المحلیة بما یتیح  األنشطة إدارةالمحلیة  اإلداراتالمركزیة، حیث تتولى  اإلدارة أعباءالتخفیف من  - 

 3الوطنیة؛ األهمیةللسلطة المركزیة التفرغ للمهام ذات 

وتقلیص الروتین، وذلك من خالل تقلیل المراسالت بشان اخذ موافقة السلطة  ةاإلداری اإلجراءاتتبسیط  - 

 4؛األمورالمركزیة في جمیع 

وتسهیل الخدمات، وسرعة االستجابة لمطالب  اإلجراءاتمن خالل تبسیط  ةاإلداریتحقیق الكفاءة  - 

 واإلحساسالمواطنین في الوحدات المحلیة، وذلك لقرب هذه االخیرة من واقع المجتمع المحلیة 

؛  كما تتحقق الكفاءة االقتصادیة في تقدیم الخدمات المحلیة، حیث یمكن 5بالمسؤولیة تجاه الناخبین

، وتزوید المواطنین بالكمیة المطلوبة وبالنوعیة المفضلة فضلأالمحلیة استخدام الموارد بطرقة  دارةلإل

رفع مستوى  إلى؛ وهذا یؤدي 6من الدولة أخرىلدیهم، والتي تختلف عن رغبات مواطنین في مناطق 

 وجودة الخدمات المحلیة؛  داءاأل

لحدیثة، ا اإلدارةسمات  أهممن  أصبحالتخصص وتقسیم العمل الذي  مبدأالمحلیة  اإلدارةیجسد نظام  - 

  7وتحسین قدراته؛ اإلداريوثبتت فعالیته في رفع كفاءة الجهاز 

إلى زیادة قدرة  إضافة ،إكساب الكوادر المحلیة خبرة متزایدة نتیجة مشاركتها في عملیات اتخاذ القرار - 

 8؛واإلبداعالموظفین المحلیین على االبتكار 
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عن المستفیدین من خدماتها،  اإلدارةعد التخفیف من مظاهر البیروقراطیة والروتین التي تنتج عن ب - 

العمل الذي  أسلوب إتباعه، بحیث یمكن لكل وحدة محلیة أسالیبالعمل و  أنماطوكذلك من خالل مرونة 

 1یناسب ظروفها وحجمها وحاجات مواطنیها؛

المحلیة واالستفادة ومن تجارب بعضهم البعض، ومنح فرصة  اإلدارةخلق روح المنافسة بین وحدات  - 

  2.الجدیدة ةاإلداریوالنظم  سالیبوتجریب األ داعاإلب

 أهمالمواطنین وضمان حصولهم على الخدمات بسهولة یعد من  إلى اإلدارة أجهزةیعد تقریب  إذن

  .المحلیة اإلدارة أهداف

  :المجال السیاسي - ثانیاً 

 اإلدارةیعتبر نظام مبررات اعتماد النظام الالمركزي، حیث  أهمالمحلیة  اإلدارةالسیاسیة  األهمیةتعد 

المرافق المحلیة التي تلبي  إدارةیحقق مشاركة المواطنین في  ألنهالمحلیة مظهرًا من مظاهر الدیمقراطیة، 

  3:المحلیة في دارةالسیاسیة لإل األهمیةاحتیاجاتهم؛ وتتجلى 

محلي، ویربط التعاون المثمر بین النشاط الحكومي والنشاط الشعبي ال إلىالمحلیة  اإلدارةیؤدي نظام  - 

قرب الحكومة من المواطنین  إلىبین األجهزة المحلیة واألجهزة المركزیة في العاصمة، ویؤدي أیضا 

 ودفعهم نحو العمل لصالح وحدتهم المحلیة؛

 الرأيخالل عملیة الترشیح واالنتخاب واحترام  قواعد الدیمقراطیة بین المواطنین، من إرساءیساهم في  - 

 با على ممارسة العمل السیاسي واحترامه؛، مما یعتبر تدریاألخر

 للتأكدترسیخ مفهوم الرقابة الشعبیة، حیث یمارس السكان المحلیین الرقابة على المجالس المحلیة،  - 

 بكفاءة وفعالیة؛ بأعمالهم األعضاءمن قیام 

ت المحلیة حًال للمشكالت التي تقابل بعض الدول المتعددة األجناس والدیانا اإلدارةیمثل نظام  - 

یة لألقلیات بها اإلقلیماالعتراف بنوع من الالمركزیة  إلىوالقومیات، إذ تلجأ الحكومة المركزیة 

 .فیتحقق لهم نوع من االستقالل الذاتي دون المساس بالوحدة السیاسیة للدولة

                                                           
، ندوة دور دراسة من الناحیة القانونیة والتنظیمیة: السلطة المركزیة وعالقتها بالمرافق المحلیة ومؤسسات المجتمع المدنيخالد ممدوح،  - 1

، البلدیات المؤتمرات أعمال، ةاإلداری، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة 2007، القاهرة، مصر، یونیو عیةة المركزیة في التنمیة المجتمالحكوم

 .280، ص 2009الجدیدة للحكومة،  األدواروالمحلیات في ظل 

 31ص  ،مرجع سابق، اإلدارة المحلیة ،لمبیضینصفوان او ؛ 16محمد محمود الطعامنة، مرجع سابق، ص  - 2

 .21- 20، مرجع سابق، ص المعاني دةعو  أیمن - 3
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وتدریب قیادات المستقبل في  إعدادساهم في المحلیة ی اإلدارة أن" الحمداني" ذلك یرى  إلىإضافة 

في المجالس المحلیة قبل  أعضاءً مستوى الوطني، بحیث یكونوا مجالین التشریعي والتنفیذي على الال

 1.انتخابهم لعضویة المجالس التشریعیة

 المبدأالمحلیة تجسید مفهوم الدیمقراطیة على المستوى المحلي، وترسیخ  اإلدارةیمكن من خالل  إذن

  . ان انخراطهم االیجابي في العمل السیاسيالمشاركة والرقابة في أذهان المواطنین، لضم

 : المجال االقتصادي -ثالثاً 

ضرورة توزیع هذه الوظائف بین الحكومة  إلىلقد دفع تبني سیاسة تدخل الدولة والتوجیه االقتصادي 

، وبالتالي یكون وضوحاً  أكثرالمحلیة  دارةالدور التنموي لإل أصبحالمركزیة وهیئات محلیة مستقلة، وبذلك 

ا، والمبادرة لالستفادة من ة مناخ مالئم للنشاط االقتصادي محلیً یئالمحلیة ته اإلدارةن مسؤولیات م

  . االقتصادیة المحلیة لتحسین ظروف حیاة السكان المحلیین اإلمكانیات

  2:كثیر من المزایا االقتصادیة منها إلىالمحلیة  اإلدارةیؤدي األخذ بنظام 

جدیدة للتمویل المحلي، وتوفیر مصادر تمیل محلیة من خالل  جدیة البحث عن مصادر إلىیؤدي  - 

المجالس المحلیة، مما یساهم في تخفیف العبء عن  أمالك وٕایراداتالضرائب والرسوم المحلیة 

 مصادر الدولة التقلیدیة وتخصیص تلك المصادر للمشروعات الوطنیة؛

ال مركزیة التصنیع مما یتیح  إلىیوجد نوع من العدالة في توزیع األعباء الضریبیة، كما یؤدي  - 

 الفرصة للمناطق المحرومة النهوض صناعیًا؛

مشروعات اقتصادیة تالئم قدرات الوحدات المحلیة وحاجات المواطنین فیها، حیث أن  تأسیس - 

الوحدات المحلیة أكثر درایة بمعرفة حاجات ومشاكل المجتمع المحلي، مما یساعد في وضع خطط 

 تنمویة فعالة؛

لى تحقیق التنمیة االقتصادیة وذلك بمشاركة الحكومة المركزیة أعباء هذه التنمیة، وتنشیط یعمل ع - 

 .االقتصاد الوطني كنتیجة لتنشیط االقتصاد على المستوى المحلي

المحلیة من األعباء االقتصادیة الملقاة على كاهل الحكومة المركزیة، وذلك من  اإلدارةتخفف  إذن

تغطیة نفقاتها ومواجهة احتیاجات السكان لالمحلیة على مصادر تمویل ذاتیة  رةاإلداخالل اعتماد وحدات 

                                                           
 102الحمداني، مرجع سابق ص  نجم سامي - 1

 . 63- 62الخالیلة، مرجع سابق، ص محمد علي  - 2
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المحلیة المالي قد یدفعها نحو تحقیق مفهوم التنمیة الشاملة على  اإلدارةالمحلیین، كما أن استقالل هیئات 

للوحدة  الصعید المحلي، من خالل تطبیق التنمیة االقتصادیة المحلیة، وتأسیس المشروعات االقتصادیة

المحلیة، مما یساهم بالنتیجة في التنمیة االقتصادیة على المستوى الوطني، ناهیك عن خلق فرص العمل 

  1.للسكان المحلیین وتحسین مستوى معیشتهم

   :المجال االجتماعیة -رابعًا 

 رةاإلداالسابق ذكرها، حیث تعمل  األهدافالمحلیة عن  دارةاالجتماعیة لإل األهداف أهمیةال تقل 

المحلیة على خلق روح التعاون بین سكان الوحدة المحلیة، وتنمیة شعورهم بالمصیر المشترك، مما یحتم 

علیهم التعاون والتخلص من بعض سلبیات العادات االجتماعیة الضارة التي تحول دون رقیهم وتقدمهم، كما 

ها للصالح العام على المستوى تعمل على استنهاض لقوى والطاقات المحلیة لدى السكان المحلیین وتوظیف

  2.المحلي

  3:المحلیة في المجال االجتماعي ما یلي اإلدارةومن أهم المزایا التي تحققها 

تقویة البناء االجتماعي للدولة، وذلك بتوزیع القوى االیجابیة بها بدُال  إلىالمحلیة  اإلدارةیهدف نظام  - 

للمواطنین في مناطقهم والحد من هجرتهم  مزید من فرص العمل وٕایجادمن تركیزها في العاصمة، 

 للمدن الكبرى؛

تنمیة القیم االجتماعیة والثقافیة من خالل استحداث مشاریع تساهم في النهوض االجتماعي والثقافي  - 

 تحدّ  أنللمجتمع المحلي، مثل المسارح والمتاحف ومؤسسات الرعایة االجتماعیة، والتي من شانها 

 تلفة؛االجتماعیة المخ اآلفاتمن 

 المحلیة وسیلة لحصول المواطنین على مختلف احتیاجاتهم وٕاشباع رغباتهم؛  اإلدارةتعتبر  - 

المحلیة الفرصة لتفجیر طاقات اإلبداع لدى أعضاء الجماعات المحلیة مما یؤدي  اإلدارةیتیح نظام  - 

 النهوض في جمیع المجاالت الثقافیة والفنیة والفكریة؛ إلى

یة على تقویة الروابط الروحیة بین األفراد عن طریق إشراكهم سویًا في المحل اإلدارةیعمل نظام  - 

 .مجاالت العمل المحلي

                                                           
 26حمدي سلیمان القبیالت ، مرجع سابق، ص  - 1

 26، ص  السابق نفس المرجع - 2
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تقویة البناء السیاسي واالقتصادي واالجتماعي للدولة عن طرق  إلىالمحلیة  اإلدارةتؤدي نظام  إذن

 أثرهصمة مما یظهر توزیع االختصاصات بین الحكومة المركزیة والهیئات المحلیة بدال من تركیزها في العا

 1.التي قد تتعرض لها الدولة األزماتفي مواجهة 

التلوث الناتجة عن  أنواعمهددة بمختلف  أصبحتالبیئة المحلیة  أنیرى الباحث  أخرى؛من جهة 

وتحسن مستوى  ،ازدیاد حجم النشاط الصناعي، وزیادة في حجم االستهالك الناجم عن تزاید عدد السكان

عملیة  أضحتا لصحة السكان وحیاتهم، وبالتالي مهددً  لنفایات الملوثة هاجساً ا فأصبحتمعیشتهم، 

ن تضع أالمحلیة، و  اإلدارةتضطلع بها  أنالمحافظة على البیئة وحسن تنظیمها من أهم األدوار التي یجب 

  .الخطط وتخصص الموارد الالزمة للحفاظ على البیئة والصحة العامة
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  المحلیة  اإلدارةلنشاط  اإللكترونیة اإلدارةمیة تطبیق أه: المبحث الثاني

 أهمفي مختلف القطاعات، ولعل  اإللكترونیة اإلدارةالعدید من الدراسات جدوى تطبیق  أظهرتلقد 

اإلدارة المحلیة : ، وقد ظهرت مع ذلك مصطلحات تصف هذا التطور مثلالمحلیة اإلدارةتلك القطاعات 

ستفید من إمكانیات اإلدارة أن تمجاالت من نشاط اإلدارة المحلیة الذي یمكن  االلكترونیة، حیث توجد عدة

  .االلكترونیة

  اإللكترونیةالمحلیة  اإلدارة: األولالمطلب 

المحلیة من التعرف على احتیاجات المواطنین  اإلدارةفي وحدات  اإللكترونیة اإلدارةن تطبیق مكّ یُ 

اصة بكل مجتمع محلي، وتحتاج االستجابة لتطلعات المواطنین ا للظروف الخالمحلیین، التي تتباین تبعً 

في الخدمات  واألمانالمحلیة بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، كما یتطلب توفر الثقة  اإلدارةتمتع 

  1.لكترونياإلجل حث المواطن للتعامل أالمحلیة، من  دارةلإل اإللكترونیة

  : نیة تعریف اإلدارة المحلیة االلكترو  - أوال

  :والذي یعني اإللكترونیةالمحلیة  اإلدارةوفي خضم التحول االلكتروني ظهر مصطلح 

لدعم  اإللكترونیةالمبنیة على شبكة المواقع  - خاصة االنترنت - استخدام تكنولوجیا المعلومات"

لقطاع تقدیم الخدمة  إلى إضافةالمحلیة،  اإلدارةوتعزیز حصول المواطنین على الخدمات التي تقدمها 

  2 ." والدوائر الحكومیة المختلفة بشفافیة وكفاءة عالیة وبما یحقق العدالة والمساواة األعمال

المحلیة في تقدیم الخدمات للمواطنین مع عدة جهات تختلف من حیث الشكل  اإلدارةتشترك  

من  األطرافبین هذه  ینبو التكامل المطلالتنسیق و  اإللكترونیةالمحلیة  اإلدارةالقانوني والتنظیمي، وتحقق 

 إلى إضافةبما یحقق التنمیة والرفاهیة للمواطن؛  ،جل التالحم وتضافر الجهود بین فئات المجتمع المحليأ

التي تستخدم في تحدید فرص االستثمار على  ،المحلیة األطرافضمان تدفق المعلومات المختلفة بین 

المحلیة المتاحة لتلبیة االحتیاجات المتباینة  للموارد األمثلویساهم في االستغالل  ،المستوى المحلي

  .المحلیة الفاعلة األطرافعالقة التكامل بین ) 2- 3(، ویلخص الشكل 3للمواطنین المحلیین
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  المحلیة اإلدارةالتكامل بین منظمات ):  2- 3( رقم شكل 

  

   

  

  

  

  

  

  

، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، املمدخل إداري متك: الحكومة االلكترونیةعبد المحسن زكي،  إیمان: المصدر 

  .98، ص 2009مصر، 

  : المحلیة االلكترونیة اإلدارة أهداف تطبیق - ثانیا

یهدف تطبیق اإلدارة المحلیة االلكترونیة الى تحقیق مجموعة من األهداف المتعلقة بالوظیفة 

  1:األساسیة لإلدارة المحلیة واهم هذه األهداف

  :اطنین المحلیینتقدیم الخدمات للمو  – 1

تساهم تكنولوجیا المعلومات االلكترونیة بشكل فعال في خدمة المواطنین، حیث تمكنهم من 

المحلیة تقدیم مختلف خدماتها عبر الوسائل  لإلدارةالحصول على خدمات سریعة وغیر مكلفة؛ فیمكن 

  .االلكتروني، ویتوقف ذلك على مدى استخدام المواطنین لهذه الوسائل

  :یر المعلومات للمواطنین المحلیینتوف – 2

العمومیة،  اإلدارةالمواطنین وحصولهم على المعلومات الحكومیة من ابرز اهتمامات  إعالمیعتبر 

عدد من  ألكبرااللكترونیة تمثل وسیلة فعالة لتحقیق وصول المعلومات الكافیة  اإلدارةلذلك فان قنوات 

                                                           
1
، اإلداریةالمؤتمرات، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة  أعمال، مةالجدیدة للحكو  األدوارالبلدیات والمحلیات في ظل سمیر محمد عبد الوهاب،  - 

 . 71-70، 2009مصر، 

 الحكومة المحلیة الحكومة المركزیة

  

اإلدارة المحلیة 

 اإللكترونیة

 المجتمع المدني القطاع الخاص

 الھیئات االجتماعیة المنظمات المانحة
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إلتاحة مختلف المعلومات عبر المواقع بكة االنترنت المحلیة ش اإلداراتالمواطنین؛ حیث تستخدم 

  .االلكترونیة الرسمیة

  :تمكین المواطنین من الممارسة الدیمقراطیة – 3

تمكن تكنولوجیا اإلدارة االلكترونیة المواطنین من ممارسة حقوقهم الدیمقراطیة، وكذا المشاركة في 

  .ال باإلدارة وممثلیهم بهذا الخصوصمناقشة القضایا المحلیة والنشاطات االنتخابیة واالتص

  :زیادة كفاءة الوحدات المحلیة – 4

یؤدي تطبیق اإلدارة المحلیة االلكترونیة الى زیادة كفاءة أداء الوحدات المحلیة؛ نتیجة توفیر 

الوقت الالزم النجاز المهام وتقدیم الخدمات، إضافة الى تخفیض تكالیف النشاط؛ من خالل االستغناء عن 

  .بیر من الوثائق المستخدمةحجم ك

  :تحقیق االتصال الفعال – 5

یوفر تطبیق اإلدارة االلكترونیة في اإلدارة المحلیة إمكانیة اطالع الموظفین على مختلف العملیات 

  .المنجزة في مختلف المصالح، ویسهل االتصال بین الرؤساء والموظفین في المستویات األخرى من اإلدارة

   اإللكترونیةیمقراطیة الد: المطلب الثاني

المحلیة، من  اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةالبعیدة لتطبیق  األهدافمن  اإللكترونیةتعتبر الدیمقراطیة 

وزیادة فرص مشاركة المواطنین في اتخاذ القرارات السیاسیة وفي  لكترونياإلالتصویت  أسالیبخالل اعتماد 

  1.تقدیم الخدمات المحلیة أسالیبتحدید 

استخدام وسائل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتمكین المواطن  "هي الدیمقراطیة االلكترونیةو 

، وكذلك تسهیل وتفعیل االتصال بین السیاسیین ومندوبیهم أفعالهم عنعلى محاسبة السیاسیین  وجعله قادراً 

  2."ةیفعالیة في العملیة السیاس أكثروالمواطنین، مما جعل الممثلین السیاسیین 

من  وٕاستراتیجیتهااستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ":بأنها اإللكترونیةوتعرف الدیمقراطیة 

یات، والدول وعلى الصعید قبل القطاعات الدیمقراطیة ضمن العملیة الدیمقراطیة للمجتمعات المحلیة، والوال

  1."الدولي

                                                           
 .114، ص نفس المرجععبد المحسن زكي،  إیمان - 1
2
، 46دد، جامعة منتوري قسنطینة الجزائر، ع مجلة العلوم اإلنسانیةوداد قوقة، دور الحكومات االلكترونیة في تفعیل الدیمقراطیة االلكترونیة،  - 

 .105، ص  2016دیسمبر 
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على عدة مستویات بدایة من المستوى تتحقق  اإللكترونیةن الدیمقراطیة أیوضح هذا التعریف ب

  .المستوى الدولي إلىالمحلي 

  2:التالیةعناصر على ال اإللكترونیةالدیمقراطیة وترتكز 

 ؛لكترونياإلاالقتراع  أنظمة - 

 ؛االنترنتالسیاسیة عبر  األنشطة - 

 ؛اإللكترونیةالشفافیة والثقة  - 

 .اإللكترونیةالمشاركة  - 

التي تعزز  األنشطة إدارةاستخدام جمیع الوسائل التكنولوجیة في  على اإللكترونیةوتعتمد الدیمقراطیة 

  3:أهمها أنشطةالعام، وذلك من خالل عدة  الشأنمشاركة المواطنین في قضایا 

 االجتماعات االفتراضیة على شبكة االنترنت، وعقد المنتدیات واللقاءات الجماهیریة؛ - 

 االقتراع؛ الناخبین ونتائج أصواتالحمالت االنتخابیة وتسجیل  - 

 المواطنین؛ آراءاستطالع  - 

  .االطالع على محاضر المجالس المحلیة إتاحة - 

لدعم الممارسات الدیمقراطیة للمجتمعات  أداة أصبحتتكنولوجیا المعلومات  أن "شنب أبو" ویرى 

  4:تتمثل في اإللكترونیةالدیمقراطیة  أهدافوان  ،والحكومات

 تحسین مخرجات العملیة الدیمقراطیة؛ - 

وشفافیة التعامل مع العمل السیاسي  األنظمةین الصورة الدیمقراطیة للحكومة من خالل وضوح تحس - 

 ، وتحقیق مساءلة فاعلة تزید من ثقة المواطن بالحكومة؛اإلداريو 

دمج وانخراط المواطن في التحدیات العامة والحیاة السیاسیة، وتحسین العملیة الدیمقراطیة من خالل  - 

 ؛وأوثق أسرعا المواطن وتوصیل المخرجات للمواطن بشكل یریده مدخالتاستیعاب 

                                                                                                                                                                                        
 .27، مرجع سابق، ص للدیمقراطیة والتنمیة المجتمعیة أداةالحكومة اإللكترونیة شنب،  عماد احمد ابو - 1

ة، ، جامعة ورقلمجلة دفاتر السیاسة والقانون، )حالة الجزائر(لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة  كآلیةرمضان عبد المجید، الدیمقراطیة الرقمیة  - 2

 .81، ص 2017 جانفي ،16الجزائر، العدد

 .96عبد المحسن زكي، مرجع سابق، ص  إیمان - 3

 32مرجع سابق، ص  للدیمقراطیة والتنمیة المجتمعیة، أداةالحكومة اإللكترونیة عماد احمد ابوشنب،  - 4
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: أهمهامن خالل عدة نشاطات  ،الدیمقراطیة أغراضلخدمة  اإللكترونیة اإلدارة أدواتتفعیل  - 

والتصویت  اإللكترونیة، االستشارة اإللكترونیة، االنتخابات والحمالت اإللكترونیةالمشاركة 

 ؛لكترونياإل

  . ین من خالل تحسین العمل الدیمقراطي وتحقیق رغبات الشعبتحسین مستوى حیاة المواطن - 

  اإللكترونیةمحاور الدیمقراطیة : )3-3( رقم الشكل

    

  

  

  

  

  42، مرجع سابق، ص للدیمقراطیة والتنمیة المجتمعیة أداة اإللكترونیةالحكومة عماد احمد ابوشنب، : المصدر 

  :اإللكترونیةالمشاركة   - أوال

نولوجیا المعلومات لتحسین فرص االستشارة كعملیة متواصلة تستغل ت لكترونیةاإلتعتبر المشاركة 

كما تعد المحور األساسي للدیمقراطیة االلكترونیة مما جعل االمم المتحدة والحوار بین المواطنین والحكومة؛ 

بین المواطن  وتتحقق بالتواصل الواسع 1تعتبرها احد معاییر قیاس جاهزیة الحكومة االلكترونیة في الدول،

في التحاور مع المواطنین، ورفع  األدوات، حیث یتم استغالل هذه اإللكترونیة األدواتوالحكومة من خالل 

  .مستوى العالقة معهم بتبادل المعلومات والمشاركة في صنع القرار

  :اإللكترونیةاالنتخابات  - ثانیاً 

الحمالت  ٕادارةالتواصل مع الناخبین و  تكنولوجیا المعلومات واالتصال في أدواتتتمثل في استخدام 

 أهدافالتي یقوم بها المترشح لتحقیق  األنشطة إدارةفي عملیة  األدواتبحیث تساهم هذه االنتخابیة، 

  2.ترشحه، وتفعیل قنوات االتصال بینه وبین الناخبین

                                                           
1
 .108وداد قوقة،  مرجع سابق، ص  - 

 .86ص ، سابق مرجع،  للدیمقراطیة والتنمیة المجتمعیة ةأداالحكومة اإللكترونیة عماد احمد ابوشنب،  - 2

 الدیمقراطیة اإللكترونیة

المشاركة 

 اإللكترونیة

االنتخابات 

 اإللكترونیة

التصویت 

 نیةاإللكترو 

االستشارات 

 اإللكترونیة
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  :اإللكترونیةاالستشارات  -ثالثا

ممثلین للحكومة المدنیة والخبراء والسیاسیین یستخدم من قبل المواطنین وال إلكترونيتعتبر مجال 

  .على السیاسة العامة وعملیة اتخاذ القرار والتأثیروتوفیر المدخالت واالتجاهات،  ،الرأيلجمع 

كبر من قبل المواطنین والمهام أمشاركة  إلىللوصول  اإللكترونیةاستخدام الوسائط  :"بأنهاكما تعرف 

وجمع وجهات النظر  ،جتمع في عملیة رسم السیاسات واتخاذ القراراتالحكومیة، والتشاور مع عناصر الم

  1."قرار إلىمتعددة للوصول  أطرافمن 

المجتمع المحلي وممثلیهم في  أفرادتستهدف استشارة  أنهافي  اإللكترونیةاالستشارة  أهمیةتنبع 

  .القضایا العامة

  المحلیة  اإلدارةااللكترونیة في  اإلدارةمجاالت تطبیق : المطلب الثالث 

إضافة الى ما تحدثه اإلدارة االلكترونیة من تحول في طریقة أداء الوظائف اإلداریة في اإلدارة 

المحلیة من تخطیط وتنظیم وٕاشراف ورقابة؛ فإنها تسهم في انجاز مختلف أنشطة مصالح اإلدارة المحلیة 

  :خاصة النشاطات التالیة

  :رونیاالكت السجالتو  األرشیف إدارة  - أوال

وحجم كبیر من المعامالت بدون ملفات ورقیة،  األرشیف إدارةااللكترونیة في  اإلدارةیساهم تطبیق 

خالل جمع الوثائق وفهرستها وتصنیفها وترمیزها، ثم حفظها من االلكتروني،  األرشیفوذلك باعتماد 

استرجاعها  وٕامكانیةلب، للمستخدمین عند الط وتأمینهابغرض توفیرها  ،بالطرق االلكترونیة المناسبة

  2:أهمهاااللكتروني بعدة مزایا  األرشیفحیث یتمیز  ؛اوتداولها الكترونیً 

 ؛للحفظااللكتروني الحیز المكاني المخصص  األرشیفیوفر  - 

 وقت؛ أيسرعة الوصول الى الملفات والوثائق واسترجاعها في  - 

ت االلكترونیة تلقائیا وبجهد بسیط محتوى الملفا أرشفة، حیث یمكن األرشیفیةبناء تلقائي للمواد  - 

 الورقي التقلیدي؛ باألرشیفمقارنة 

 ؛ألخرمن مكان  آلیایمكن من تحویل الوثائق المسترجعة  - 

                                                           
 .106ص  ، السابق نفس المرجع - 1

2
 .262-261، ص 2015، األولى، الطبعة األردنللنشر،  ، دار المسیرةالحكومة االلكترونیةقندیلجي،  إبراھیمعامر  - 
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 .وحسب الحاجة أشكالیوفر المرونة باسترجاع المعلومات في عدة  - 

یدة من جد إجراءاتالمحلیة فانه یجب اتخاذ  اإلدارةمختلف الوثائق والملفات في  لحساسیةونظرا 

  1: أهمهاجل التعامل مع السجالت االلكترونیة أ

 الممارسات من اجل الحفاظ على السجالت االلكتروني؛ أفضلوضع وتنفیذ  - 

 من المخاطر المرتبطة بفقدان السجالت العامة؛ السیاساتتعزیز التفاهم بین واضعي  - 

 السجالت االلكترونیة؛ إدارةضمان المساءلة عن  - 

 سجالت بین العاملین والمدیرین؛ال إدارةزیادة مهارات  - 

  ).موغیره األرشیفمدیري السجالت وموظفي (تعزیز التعاون بین مهنیي المعلومات  - 

  :المكتبیة االلكترونیة األعمال إدارة - ثانیا

من  أداؤهاالروتینیة والتنفیذیة التي یتم  األعمالالمكتبیة في صورتها التقلیدیة كل  األعمالتتضمن 

  2.خدمات مساندة في كل مجالت العمل في المؤسسة خالل المكتب، وهي

االلكترونیة تتحول المكاتب الى العمل االلكتروني وظهور المكاتب االلكترونیة او  اإلدارةوفي ظل 

الى جانب مختلف خدمات االتصال الرسمي  لها دور في تقدیم خدمات المعلومات أصبحالذكیة، التي 

  .وأعمال السكریتاریة

 اإلدارةتطبیق  أهمیةالمكتبیة، مما یبرز معه  األعمالالمحلیة بشكل كبیر على  دارةاإلیعتمد نشاط 

  .المكتبیة باألعمالالمتعلقة  واإلجراءاتااللكترونیة التي تختزل العدید من المهام 

  :المناقصات والتوریدات الكترونیا إدارة -ثالثا

ویقلل  أفضل، مما یتیح عروضا صات الكترونیاً المناق وٕاجراءالشراء  أعمال أدارةالمحلیة  لإلدارةیمكن 

  .والمتعاملینویحقق الشفافیة في التعامل مع الموردین  ،من التكالیف

  :موارد البشریة الكترونیاال إدارة -رابعا

 واألعمالطبیعة نشاطها الخدمي  أنالمحلیة بمهامها، حیث  اإلدارةقیام  أساستشكل الموارد البشریة 

وجود الوحدات لعدد الموظفین الكبیر و ونظرًا  اإلدارة؛ها تجعل الموظفین في محور اهتمام الموكلة ل اإلداریة

                                                           
1
 .178، ص 2008 ،األولىالطبعة  ، دار الكتب العلمیة، مصر،الحكومة االلكترونیةعبد الحمید بسیوني،  - 

 .233احمد محمد غنیم، مرجع سابق، ص  - 2
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 ألداءالموارد البشریة یعد وسیلة ناجعة  إدارةااللكترونیة في  اإلدارة، فان اعتماد متباعدة أماكنالمحلیة في 

بما في ذلك نظام في، الموارد البشریة؛ من التوظیف وحتى تسییر المسار الوظی إدارةمختلف وظائف 

  .الحضور واالنصراف الكترونیا

  :وترشید الخدمة العمومیة المحلیة اإلداري لإلصالحوسیلة تطبیق اإلدارة االلكترونیة  -خامسا

برامج االرتقاء بالخدمة العمومیة المحلیة؛  أولویاتكعملیة مستمرة احد  اإلداري اإلصالحتعتبر عملیة 

  .المنشود اإلصالحلكترونیة مدخال مالئما لتجسید اال اإلدارةویعد التحول نحو 

،  1االلكترونیة في محاربة الفساد وضمان الشفافیة اإلدارةالعدید من الدراسات الى دور  أشارتولقد 

المساعدة على الفساد والرشوة في المؤسسات،  األسباب أهمحد أاحتكاك الموظفین مع الجمهور  حیث یعتبر

  .المحلیة اإلدارةالتقلیل من هذه السلوكات المنحرفة في  فيااللكترونیة سوف یساعد  اإلدارةلذلك فان تطبیق 

؛ فان خدمة المواطن من خالل المواقع االلكترونیة یساهم في ترشید الخدمة العمومیة أخرىمن جهة 

  2:المحلیة من خالل تحقیق العناصر التالیة

ترتیب الخدمة  إعادةااللكترونیة في  إلدارةا إسهاممن خالل : مردودیة الخدمة العمومیة المحلیة - 

 المحلیة؛ اإلدارةالعمومیة بهدف تحقیق رضا المواطن وضمان ثقته بمؤسسات 

االتصال عبر الخط دون االنتقال الى مقرات الوحدات  إتاحةمن خالل : تقلیص تكالیف الخدمة - 

 المحلیة للحصول على الخدمة؛

الل اعتماد الشباك الوحید للخدمات المتماثلة، مما یزید من من خ: سرعة االستجابة واحترام المواعید - 

 .تأخیرربح الوقت والقیام بااللتزامات دون 

المعلوماتیة  األنظمةااللكترونیة تحدد  اإلدارةوفق مقاییس مضبوطة، وفي  األعمالانجاز  أي: الدقة - 

 تقدیم الخدمة؛ أثناء األخطاءوتقوم بالمعالجة االلكترونیة مما یحد من المقاییس المطلوبة في الخدمة 

الخدمة العمومیة یؤدي  أداءااللكترونیة في  األنظمةتوظیف  إن: سهولة المحاسبة ووضوح الخدمة - 

  .واألنشطةالمحاسبة على كل جزئیات تلك المهام  إمكانیةالى 

  

                                                           
 .249، مرجع سابق، ص مشاریع الحكومة االلكترونیة بین النظریة والتطبیقشنب ،  أبوعماد احمد  - 1

 .67-66عبد الكریم عشور، مرجع سابق، ص : تفصیل بأكثرانظر  - 2
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  لمرفق العام المحليفي ا اإللكترونیة اإلدارةتطبیق : المبحث الثالث

الفقه القانوني  وآراءالباحث لن یتعرض هنا بالدراسة التفصیلیة للمرفق العام  أن إلى اإلشارةوتجدر 

، لكن سیتم االقتصار على العناصر التي تخدم الدراسة صلبالن ذلك یخرج عن  ،التي ناقشت تعریفه

 . هدف البحث

  المرفق العام  مفهوم: األولالمطلب 

ام، وذلك سبب التغیر في دور المرفق العام لقد تباینت التعاریف التي تناولت تعریف المرفق الع

 إلى إضافةهذه الحاجات،  إلشباعواتساع مجال تدخل الدولة  األفرادونشاطه، نتیجة تطور وتغیر حاجات 

  .وطرق قیام الدولة بهذا التدخل أسالیبتنوع وتغیر 

ن الصعب وجود ، لذلك كان متطوراً  اإلداريمفاهیم القانون  أكثرویعتبر مفهوم المرفق العام من 

تعریف موحد له، الن له محتوى تاریخي واجتماعي واقتصادي وسیاسي، فالمرفق العام متعلق بالنشاطات 

مسؤولة عن  اإلدارةللمواطنین التي تكون  األساسیةبالحاجات  أیضاً المرتبطة بسیادة الدولة ودورها، ومرتبط 

   1.تلبیتها

في  أخرى إلىومن فترة  أخرى إلىفهو یتغیر من دولة دور الدولة مع تغیر النظام السیاسي، تغیر ی

  . تتطور مع التغیر االجتماعي واالقتصادي الذي تعرفه المجتمعات األفرادحاجات  أننفس الدولة، كما 

نه یعتمد في تعریفه على أوبالنظر في مختلف المراجع التي تناولت مفهوم المرفق العام، نجد 

  ).المادي أوالوظیفي (والمعیار الموضوعي ) لعضويا(المعیار الشكلي : معیارین هما

یعتمد في المعیار العضوي على الجوانب الشكلیة للنشاط والرابطة العضویة التي تصل بین 

الذي یتولى " الهیكل" وهو وفق هذا المعیار الشكلي یتمثل في  2المشروع الذي یعد مرفقا عاما والدولة؛ 

   3.النشاط

النشاط ذا النفع  وأموالهاالجهة العامة التي تمارس بعمالها  أوالهیئة  أوة المنظم بأنه هف وفقیعرّ و 

  2.الحكام لتلبیة حاجات الجمهور إشرافمؤسسة ذات منفعة عامة تعمل تحت  أوهو مشروع  أو؛ 1العام

                                                           
دكتوراه، غیر منشورة، جامعة  أطروحة المصلحة العامة وهدف المردودیة حالة عقود االمتیاز،المرفق العام بین ضمان ضریفي نادیة،  - 1

 .19، ص  2012-2011، الجزائر، 1الجزائر

 .138ص  ، 2011 ، مصر الجدیدة، الجامعة ، داراإلداري العمل نظریة سامي، الدین جمال - 2

 284، ص مرجع سابقمحمد رضا جنیح،  - 3
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المؤسسات والهیئات العامة التي تنشؤها السلطة العامة وتخضعها  إلىوبالتالي یشیر المرفق العام 

  .الحاجات العامة إشباعبقصد  وٕاشرافها تهاإلدار 

لتحقیق الصالح  اإلدارةن المرفق العام یعني النشاط الذي تتواله إوفق المعیار الموضوعي ف اأمّ 

   4".النشاط الذي یهدف لتلبیة حاجة من المصلحة العامة" بأنهكما عرف  .3العام

اضطالعهم بهذا النشاط  أنلحكام، وذلك المرفق العام عبارة عن نشاط ینظمه ویتواله ویشرف علیه اف

  5.وجه أكملیحقق التضامن االجتماعي على 

الموضوعي لتحدید دقیق لمفهوم المرفق العام، فقد  وأحد المعیارین الشكلي أونظرا لقصور اعتماد 

د اعتماد معیار مختلط بالجمع بین المعیارین السابقین في تحدی إلى اإلداريذهب اتجاه من فقه القانون 

عندما  اً عام اً ن الهیئات والمؤسسات العامة قد تقوم بنشاطات ال تعتبر بطبیعتها مرفقألمفهوم المرفق العام، 

ذات النفع  لألنشطةال یمكن احتكار المؤسسات العامة  أخرى؛تقوم بنشاطات اقتصادیة وتجاریة، ومن جهة 

  .الخواص ینشطون في هذا المجال األشخاص أنحیث نجد  ،العام

مشروع یهدف لسد حاجة عامة تتواله  أونشاط  ":بأنههذا االتجاه المرفق العام  أنصارف د عرّ وق 

    6."القانون العام إطارورقابتها في  إشرافهاشخص خاص تحت  إلىتعهد به  أوبنفسها  اإلدارة

 أوالمرفق العام هو نشاط ذو نفع عام محقق بواسطة شخص عام " :بواتو وزمالئه" وكذلك تعریف 

  7" لنظام خارق للقانون الخاص لألحوال تحت رقابته بواسطة شخص خاص مع خضوعه وفقاً 

المرفق العام هو نشاط یحقق المصلحة العامة مرتبط بشخص عام، ویخضع لنظام قانوني وبذلك فإن 

  1.األفرادفي القانون العادي المطبق على  مألوفغیر 

                                                                                                                                                                                        
، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، دراسة تحلیلیة: على المرفق العام في فلسطین وأثرها اإللكترونیة اإلدارةسالمة،  أبوسلیمان  أسامةسلیمان  - 1

 .102، ص 2017، فلسطین، األزهرجامعة 

 .103، ص  نفس المرجع السابق - 2

 ،284، ص مرجع سابق محمد رضا جنیح، - 3

، لبنان، الطبعة  والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة القاضي، منصور ترجمة الجزء الثاني، ،اإلداري نالقانو ،دلفولفیه بیار فودیل؛ جورج - 4

 .538 ، ص2008 األولى،

، فلسطین، اإلسالمیة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، الجامعة االضراب في المرافق العامة وفق التشریع الفلسطینيهبة اهللا عیسى الداهوك،  - 5

 .09، ص 2015

 .10، ص نفس المرجعهبة اهللا عیسى الداهوك ،  - 6

 .21ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص  - 7
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  :هي أساسیةوبالتالي یقوم المرفق العام على عناصر 

 المتمثلة في المصلحة العامة؛: عنصر الغایة - 

 یتمثل في االرتباط بشخص عمومي؛: عنصر عضوي - 

 .یتمثل في النظام القانوني المتمیز: عنصر مادي - 

نه لیس هناك اتفاق على تعریف المرفق أ  - الذي یتفق مع أنصار المعیار المختلط –ویظهر للباحث 

نه یبقى غیر مفهوما متغیرا وغیر مضبوط أ إالتحدید مفهومه  جلأالعام، فرغم المعاییر التي وضعت من 

ا في مفاهیم المرفق حدث ارتباكً أالتدخل المتزاید للدولة في المجال االقتصادي قد  أنبتعریف نهائي، حیث 

ن القیام بها ع األفرادالعام، فلم یعد من المجدي تحدید المرفق العام بما تقوم به الدولة من مشاریع یعجز 

 األفراد بإمكانكان  خدمات ن الدولة قد ترى لسبب معین ضرورة التدخل في مجالسائلهم الخاصة، ألبو 

تتصف  أصبحتكما  2؛جانبها في مجاالت كانت تحتكرها إلىالتدخل  لألفرادقد ترخص  أوتلبیتها، 

ات المعتمدة من الرائجة وبالسیاس باألفكاربالمعیار الموضوعي مرتبط  فاألخذالمصلحة العامة بالظرفیة، 

  3.طرف الدولة

تحقیق المصلحة العامة من خالل  تدخل الدولة بممارسة مجموعة من  إلىیهدف المرفق العام  إذن

ا بفكرة المرفق العام، حیث ارتباطً  أكثر ةاإلداریالتي تشبع حاجات المواطنین، وتعتبر الالمركزیة  األنشطة

المحلیة  اإلدارةین منه حتى یمكن تلبیة حاجاتهم، فتمثل ا من المستفیدیفترض وجود المرفق العام قریبً 

  . تلبیة احتیاجات المواطنین في منطقة معینة إلىمجموعة من المرافق العامة المحلیة التي تهدف 

 إلىولم تشر  ،ن مختلف تعاریف المرفق العام قد ركزت على عناصر المرفق العامإف أخرى؛من جهة 

تسییره، حیث یتفق المتخصصین في المجال على ضرورة تحقیق ثالثة مبادئ التي تحكم  األساسیةالمبادئ 

  : في نشاط المرفق العام؛ وهي

 سیر المرفق العام بانتظام واطراد؛ مبدأ - 

 المرفق العام؛ أمامالمساواة  مبدأ - 

 .قابلیة المرفق العام للتعدیل والتغییر مبدأ - 

   

                                                                                                                                                                                        
 .18ص ،  ضریفي نادیة، مرجع سابق - 1

 .287ص مرجع سابق، ، محمد رضا جنیح  - 2

 .287، ص  السابق نفس المرجع، ،  3
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  .في تحقیقها اإللكترونیة اإلدارةویقوم الباحث بعرض هذه المبادئ وتبیان دور تطبیق 

 لكترونياإل المرفق العام : المطلب الثاني

العمومیة للقیام بواجباتها  اإلدارة أدواتتغییر في  إلىاستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة ستقود  إن

 1؛اإلدارةمل متابعة لسیر ع ، وأكثرقدرة على االستفادة من المعلومات التي لدیها أكثربكفاءة، حیث تجعلها 

؛ ولكنه سوف أهدافه أووفي ظل ذلك سیظهر المرفق العام بوجه جدید قد ال یغیر من طبیعته القانونیة 

، الكتروني بأسلوبفي طرق تسییره وفي موارده ومخرجاته، فیصبح المرفق العام الكترونیًا یقدم خدماته یغیر 

في بعض المؤلفات في محاولة " االلكتروني المرفق العام"وفي هذا اإلطار نجد بدایة استخدام مصطلح 

 .للتعبیر عن هذا التحول

تضطلع به  إلكترونیةنشاط یتم تنفیذه بوسائل : بأنه لكترونياإلالمرفق العام یعرف " القبیالت"فنجد 

الحاجات العامة وتقدیم  إشباعوتوجیهها، بقصد  إشرافهاعادیین وتحت  أفرادبواسطة  أوبنفسها  اإلدارة

  2.العامة للجمهور الخدمات

وبالتالي " إلكترونیةیتم تنفیذه بوسائل " لتعریف المرفق العام عبارة  أضافهذا التعریف  أنیالحظ و 

 اإللكترونیةاستخدام الوسائل  إلىنه یشیر أ إال، أهدافه أوعناصره  أولم یغیر من طبیعة المرفق العام 

  .نشاط المرفق العامأداء كوسیلة جدیدة في 

ویهدف  اإللكترونیةالمرفق العام الذي یؤدي نشاطه ومهامه باالستناد للوسائل :" بأنهكما یعرف 

  3.لتحقیق المصلحة العامة

 اإللكترونیةبالمعیارین العضوي والموضوعي ویتضمن استخدام الوسائل  یأخذهذا التعریف أن یتضح 

  .في نشاط المرفق العام

بالطرق التقلیدیة مع تطویر  إدارتهامن  بدالً  ترونیةإلكتدار بوسائل  اإللكترونیةفالمرافق العامة 

وعلیه یمكن مراجعة هذه  4.لكترونياإلوتفسیر المبادئ العامة التي تحكم المرافق العامة للتوافق مع النظام 

  . المبادئ وٕابراز اثر تطبیق اإلدارة االلكترونیة علیها

                                                           
 .55، ص قمرجع ساب، اإللكترونیةالعامة  اإلدارةقانون القبیالت ، سلیمان حمدي  - 1

 .56ص ، السابق نفس المرجع - 2

 .107-106، ص  مرجع سابقسالمة ،  أبو أسامةسلیمان  - 3

 56ص ،  مرجع سابق، ، قانون اإلدارة العامة اإللكترونیةالقبیالتسلیمان حمدي  - 4



 المحلیة  اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةتطبیق : الثالثالفصل                  

- 219  -  

  سیر المرفق العام  في تحقیق مبادئ اإللكترونیة اإلدارةدور : المطلب الثالث

عمل  تأطیر، لذلك كان البد من األفرادتعد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومیة ضروریة لحیاة 

المرافق  إخضاعهذه المرافق بقواعد تضمن تحقق الغرض من وجودها، وقد استقر الفقه القانوني على 

  :تمثل هذه المبادئ فيرفق العام وتن المبادئ التي تحكم سیر الملمجموعة م  العمومیة

 سیر المرفق العام بانتظام واطراد؛ مبدأ - 

 المرفق العام؛ أمامالمساواة  مبدأ - 

 .قابلیة المرفق العام للتعدیل والتغییر مبدأ - 

 :سیر المرفق العام بانتظام واطراد مبدأفي تحقیق  اإللكترونیة اإلدارةدور  - أوال

نشاط، وفي تقدیم الخدمات الضروریة للمنتفعین بدون استمراریة المرفق العام في ال المبدأیعني هذا 

اضطراب داخل المجتمع، ومن السیر تصور االرتباك الناتج عن تعطل خدمة  إلىانقطاع او تعطل یؤدي 

المبادئ التي تحكم سیر المرفق  أهم المبدأالكهرباء ولو بصفة مؤقتة، لذلك یعتبر هذا  أومثل خدمة التعلیم 

 أنشئالحاجات التي  أن إذیعمل المرفق العام بصفة مستمرة ومنتظمة،  أنیجب  مبدأال؛ فوفق هذا 1العام

تم سد تلك الحاجات بصفة  إذا إنشائهلیست كذلك، وال یكون المرفق العام قد حقق هدف  إشباعهاجل أمن 

  2.وقتیة وعلى نحو متقطع وغیر منتظم

  3:وذلك یقتضي

بشكل مناسب، وذلك بفتح المباني والمكاتب  المرفق مؤمناً  إلىیكون دخول المستعملین  أن - 

تكون مفتوحة على الدوام بالنسبة لخدمات معینة كخدمات طوارئ  أوالمحددة،  األوقاتفي 

 المستشفیات؛

مكاتب المرفق  إغالقیجب التحدید المسبق لساعات العمل فال یمكن : العمل المنتظم للمرفق - 

في حاالت المنصوص علیها  إالفق عن العمل ینقطع المر  أنقبل التوقیت المحدد؛ وال یمكن 

 قانونا وحاالت القوة القاهرة؛

  *.العمومیةلموظفي المرافق  اإلضرابوجود نظام قانوني خاص بممارسة الحق في  - 

                                                           
 .296-295محمد رضا جحیح ، مرجع سابق ص  - 1

 .70، ص 2018، دار الجامعة الجدیدة، مصر، دراسة مقارنة: المرافق العامة  إدارةفي  رونیةاإللكت اإلدارةاثر نبراس محمد جاسم االحبابي،  - 2

 .549- 548مرجع سابق، ص   دلفولفیه، بیار فودیل؛ جورج - 3
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على وجود المكاتب مفتوحة ووجود الموظفین  یتوقفاستمرار المرفق العام ال  أنویرى الباحث 

یحقق الهدف من المرفق من خالل توفر الشروط  أي، فعاالً  یكون ذلك وجوداً  أنداخلها؛ بل البد 

یتحصل المواطن على الخدمة عند تقدمه لمكاتب  أنالالزمة لتقدیم الخدمة، حیث یجب  واإلمكانیات

محلیة وقت الدوام ولم یحصل على الخدمة  إدارةشباك  إلىحد المواطنین أتقدم  إذانه أالمرفق، ومثال ذلك 

عدم وجود موظف مكلف بالتصدیق على الوثائق، فال یندرج ذلك في  أوذج وثائق، بسبب عدم توفر نما

  .استمرار المرفق رغم وجود الشبابیك مفتوحة إطار

استمراریة  إلىمحل النظام التقلیدي لتقدیم الخدمات  اإللكترونیةوالشبكات  اآلليالحاسب  إحاللیؤدي 

ویساعد على تدفق المعلومات بسرعة، مما  ،النجاز الخدمة ةالالزمالخدمة، وینتج عنه تقلیل الفترة الزمنیة 

  1.یوفر الجهد والوقت للمواطن والموظف

بخاصیة االستمرار والتفاعل  - األولفي الفصل  إلیه اإلشارةكما تمت  – اإللكترونیة اإلدارةتتمیز 

 جدیداً  لعام، یضفي بعداً في نشاط المرفق ا اإللكترونیة اإلدارة أنظمةن االعتماد على إ، وبالتالي فاآلني

 أيوالحصول علیها في  لكترونياإلاستمراریة المرفق العام، حیث یمكن للمواطن طلب خدمات المرفق  مبدأل

مكان، وفال یتقید بمواعید فتح مكاتب المرفق وحضور موظفیه، كما یمكنه مراجعة المرفق  أيوقت ومن 

  .وم وطوال السنةوقت طوال الی أيوخالل  اإللكترونیةعبر البوابات 

نه تسهیل حیاة المواطنین فال أمن ش إلكترونيخدمات المرفق من خالل الشبكة وعبر موقع  إتاحة إن

مكاتب المرافق العمومیة وانتظار دورهم لتسویة معامالتهم،  إلىجل التنقل أیكلفهم عناء قطع مصالحهم من 

  .ول على الوثائق والنماذجوتقدیم طلباتهم والحص ،بل یمكنهم االتصال بالمرفق عن بعد

العمل الرسمیة وبدون  أوقاتفي غیر  أعمالهم أداءنه یساعد الموظفین على إف أخرى؛من جهة 

  2.الموظفین بإضرابسیر المرفق العام  تأثرالتواجد في مواقع عملهم؛ ویسهم في التقلیل من 

ن، وحتى بالنسبة للخدمات وبدون تدخل الموظفی أجزائهاكما توجد خدمات یؤدي النظام اآللي جمیع 

ا عند استالمها، یمكنه االستعالم عنها وتقدیم استفساراته عن بعد وفي التي تتطلب وجود المستفید شخصیً 

                                                           

ات الحیویة والخدم باألمنویمنعه في الحدود التي تؤثر على سیر المرافق الخاصة ؛  57 : المادة في اإلضرابیعترف الدستور الجزائري بحق  -*

  .215:ص إلى 200:، من ص، مرجع سابقضریفي نادیة : راجع في ذلك  ؛للمواطنین

مجلة جامعة االنبار للعلوم دراسة مقارنة، : محمد جعفر الهاشمي؛ میرفت قاسم عبود، اثر الحكومة اإللكترونیة على طرق إدارة المرفق العامرشا  - 1

 .193، ص 2017، السنة  01، المجلد 12العدد راق، الع جامعة االنبار، ،القانونیة والسیاسیة

 .58، مرجع سابق، ص اإللكترونیةالعامة  اإلدارةالقبیالت، قانون  سلیمان حمدي - 2
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، ثم التأكد من أن لكترونياإلوقت، كما یستطیع القیام بإجراءات طلب الخدمة عن بعد من خالل الموقع  أي

توفیر خدمة االنترنت  إن. جل ذلكأردد على مكاتب المرفق من المعاملة جاهزة لالستالم عن بعد وبدون الت

 األفرادمكن  - ناهیك عن توفرها في البیوت والمؤسسات –العامة والشوارع والساحات العامة  األماكنفي 

بكل سهولة وسرعة، فلم یعد هناك حدود  اإللكترونیةمن الولوج لخدمات المرافق العامة المتاحة على الشبكة 

  .االلكترونیة االستفادة من خدمات المرافق العامة في األفرادمكانیة لقدرة  أوزمنیة 

 .سیر المرفق العام بانتظام واستمرار مبدأ تأكید إلى اإللكترونیة اإلدارةیؤدي تطبیق  إذن

  المرفق العام أمامالمساواة  مبدأفي تحقیق  اإللكترونیة اإلدارةدور  - ثانیاً 

الدول  قوانینالقانون الذي تكرسه  أمامالمساواة  مبدأ أهمهایقات قانونیة، المساواة عدة تطب مبدأیشمل 

   1.اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنبمفهومه الشامل في  المبدأعن هذا  اإلعالنالمختلفة، حیث تم 

  2.حد عناصر الحقوق والحریات العامة في العصر الحدیثأالمرافق العامة  أمامالمساواة  مبدأویشكل 

المرفق العام وعلى مستعملي هذا المرفق؛ حیث یجب ) موظفي( أعوانعلى  المبدأهذا  یطبق

 أنموظفي المرفق العام لنفس القواعد والمعاملة عند تسییر المسار الوظیفي، ویمنع على المشرفین  إخضاع

  3.موضوعي أومبرر قانوني  إلىتفرقة بین الموظفین ال تستند  بأيیقوموا 

المساواة في تقلد الوظائف العامة، الذي یعني التسلیم لجمیع المواطنین  بمبدأ المبدأویتصل بهذا 

سبب  أي أواللغة  أوالجنس  أو األصلحد بسبب اختالف أبالحق في تولي الوظائف العامة دون استبعاد 

یحتلون  ، مادامت الشروط التي حددها القانون قد توافرت فیه، كما ال یجوز التفرقة بین الموظفین الذینآخر

  4.نفس المركز القانوني في االلتزامات والمزایا الوظیفیة

تساوي جمیع المواطنین  إلىنه یشیر إف ؛المساواة على مستعملي المرفق العام مبدأبالنسبة لتطبیق  أما

  .المساواة في االنتفاع بالمرافق العامةأي مبدأ  5.المرفق العام في االنتفاع بخدماته أعباءفي تحمل 

                                                           
  21:10:  12/02/2018: موقع االمم المتحدة : اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن،  07:المادة - 1

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 

، الطبعة األردندار مجدالوي،  السلطة، إدارةدراسة معاصرة في استراتیجیة : النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامةثامر كامل الخزرجي،  -  2

 301ص  ، 2004األولى، 

 .298ص ،  مرجع سابقمحمد رضا جنیح،  - 3

 .302-301ص ،  مرجع سابقثامر كامل الخزرجي،  - 4

 .299محمد رضا جنیح ، مرجع سابق، ص  5



 المحلیة  اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةتطبیق : الثالثالفصل                  

- 222  -  

تفرقة في االنتفاع بخدمات المرفق  أودون تمییز  األفرادالتسویة الكاملة في معاملة  المبدأبهذا یقصد 

المساواة تقریر امتیازات عامة لمن تتوافر فیهم  مبدأب إخالالً مقابل هذا االنتفاع؛ وال یعد  أداءالعام، وفي 

مرافق العامة مثل تخفیض المقابل االختالف في تحمل مقابل االنتفاع بخدمات ال إلىشروط معینة، تؤدي 

  1.البعض الفئات الضعیفة اقتصادیً 

بنفس الشروط المقدرة  األفرادمن یطلبها من  إلىیقدم المرفق العام خدماته  أن المبدأویتضمن هذا 

في مركز قانوني متماثل في االنتفاع  ماداموالتقدیم الخدمة دون تمییز بینهم، والمساواة بینهم في المعاملة 

  2.خدماته، وتحمل نفقات االنتفاع بصرف النظر عما قد یكون بینهم من تفاوت ال یتعلق بشروط االنتفاعب

 إلىنه قد ترد علیها بعض االستثناءات تؤدي أ إذا، المرفق العام لیس مطلقً  أماالمساواة  مبدأ أنبید 

  3.تضت المصلحة العامة ذلكاق إذا أوقانونیة مختلفة  أوضاعالتمییز بین المواطنین نظرا لوجودهم في 

في  أكثرا المرفق العام محققً  أمامالمساواة  مبدأسوف یجعل  اإللكترونیة اإلدارةتطبیق نظام  إن

یمكنهم الحصول على خدمات المرفق من خالل تقنیات  فاألفراد؛ اً إلكترونیالواقع، من خالل تقدیم الخدمات 

تنتج عملیة  أخرىمن جهة . ال تمیز بین مستعملي النظام ةآلیالتي تعتمد على برامج  اإللكترونیة اإلدارة

عدم المساواة خالل التعامل البشري، الذي قد تشوبه بعض المظاهر السلبیة مثل المحسوبیة،  أوالتمییز 

هناك  واجهة الموظف، وبالتالي لن یكونلن یكون طالب الخدمة في م لكترونياإللكن من خالل التعامل 

  .   معاملة التمییزیة بین المنتفعین من خدمات المرفق العامللتفرقة وال مجاالً 

المرفق  أمامالمساواة  مبدأحد الشروط المرتبطة بكأحیاد المرفق العام  لكترونياإلكما یحقق التعامل 

جل ضمان أشؤونه بطریقة موضوعیة بصرف النظر عن االعتبارات الشخصیة من  إدارةالعام، ویقصد به 

صالح العام، وتوزیع الخدمات على كافة المستحقین دون تمییز بسبب االعتبارات السیاسیة الكفاءة وتحقیق ال

  4.الجغرافیة أوالعرقیة  أو

ال یعتمد تحدید رسوم استخدام الشبكة على  ألنهالمساواة،  مبدأوتدعم شبكة االنترنت كوسیلة اتصال 

بنفس الرسوم  أوعبر االنترنت تكون مجانیة  یةاإللكترونالرسالة  أنحجم الرسالة، حیث  أوالمدة  أوالمسافة 

  .األفرادلجمیع 
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 اإلدارةفي استخدام تقنیات  األفرادنه یجب العمل على ضمان المساواة بین أ إلى اإلشارةوتجدر 

 أجهزةالذین ال ستطیعون استخدام  األفرادال یجب حرمان  أيلطلب خدمات المرفق العام،  اإللكترونیة

یجهلون  أو األجهزةالذین ال یمتلكون هذه  أولئك أو ؛*ستفادة من الخدمات المرفقیةمن اال مثال الحاسوب

 إلىوتمكینهم من الوصول  األفرادتتم مساعدة جمیع  أنشبكة المعلومات، بل یجب  إلىتقنیة الدخول 

تتم بوسائل  للمعامالت التي األفضلیةللمرفق العام واالستفادة منها؛ كما ال یجب منح  اإللكترونیةالخدمات 

عدم التمییز بین الخدمات الجدیدة عبر االنترنت وتلك التي  أيعن تلك التي تتم بطرق تقلیدیة  إلكترونیة

  1.تقدم بطریقة یدویة بواسطة الموظفین

خاصة (عبر الشبكات المختلفة  اإللكترونیةتوفیر خدمات المرفق العام من خالل البوابات  إن

تحقیق المساواة  إلىا، سوف یؤدي وبتكالیف منخفضة جدً  األوقاتفي كل  ألفرادالجمیع  وٕاتاحتها، )االنترنت

التقلیدیة المقیدة  سالیبفي االنتفاع من الخدمات المرفقیة، وتزیل العوائق المرتبطة باأل األفرادبین 

 األفرادز بین الوساطة والمحسوبیة، والتي ینتج عنها التمیی سلوكیاتالبیروقراطیة التي قد تشوبها  باإلجراءات

الحصول علیها بنفس التكلفة ونفس الجودة؛ كما یجعل التعامل  أوخدمات المرفق  إلىسواء في الوصول 

  .بالموظف الذي یؤدیها آوالمكان  آوخدمات المرفق غیر مرتبطة بالزمان  لكترونياإل

  والتعدیل قابلیة المرفق العام للتغییر  مبدأفي تحقیق  اإللكترونیة اإلدارةدور  -ثالثاً 

 إشباع إلىتهدف المرافق العامة و ، قابلیة المرفق العام للتكیف والتطور بمبدأ هذا المبدأ أیضاف ویعرّ 

المجتمع  أفرادولیدة متطلبات  ، ألنهاالحاجات العامة للمواطنین، وهذه الحاجات العامة متطورة باستمرار

 أسالیبمن حیث  أوة سواء من حیث نشاطها، تطویر المرافق العام اإلدارةم یكون على تالمتطورة، ومن 

  .لكي تكون مسایرة لحاجات المواطنین وتطلعاتهم  إدارتهاوقواعد 

المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام؛ حیث یشیر هذا  أهمحد أتكیف المرفق العام  مبدألذلك یعتبر 

تغیر في أي  أوتعدل  أن اإلدارةع استجابة المرفق العام للحاجات المستحدثة، فتستطی إمكانیة  إلى المبدأ

منح  المبدأوبالتالي یعني هذا  2.وقت قواعد تنظیم المرفق العام بسبب تغیر الظروف وتطور الحاجات

                                                           

توفر تقنیة المعلومات وسائل مالئمة لالستخدام من طرف جمیع فئات المجتمع، وتفتح هذه التقنیة لذوي االحتیاجات الخاصة اآلفاق لطلب  -* 

 أجهزةتطبیقات التعرف على الصوت ومخاطبة : ابتكارات في المجال مثلمن خالل عدة  باآلخرین الستعانةخدمات المرافق العمومیة بدون 

وتطبیقاتها  اإللكترونیةالحكومة محمد الطعامنة ؛ طارق علوش، : انظر في ذلك . العقلیة اإلشاراتالحاسوب، وفارة الكومبیوتر للمكفوفین وقارئ 

  .62- 61ص  ،2004ة ، مصر، اإلداری،المنظمة العربیة للتنمیة في الوطن العربي

 .63، مرجع سابق، ص قانون اإلدارة العامة اإللكترونیةالقبیالت،  سلیمان حمدي - 1

 .553ص   دلفولفیه، مرجع سابق، بیار فودیل؛ جورج - 2
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سلطة تغییر قواعد المرافق العامة وتطویرها بما ینسجم مع التطورات الحادثة في طبیعة الخدمات  اإلدارة

  1.ووسائل تقدیمها إشباعهاالمراد 

حق  اإلدارةتمنح  أيفي قواعد تسییره،  أیضافقط؛ ولكن  وأهدافهتغیر المرفق في موارده وشكله وال ی

خدماته حتى تكون  أنماطتعدیل القواعد القانونیة واللوائح التي تنظم سیر العمل في الرفق العام، وتعدیل 

تكلفة  بأقلللمنتفعین  متجاوبة باستمرار مع تطورات المصلحة العامة، وبما یمكنه من القیام بخدماته

  2.أفضل أسالیبوب

 أنشئمع المصلحة العامة التي  تنظیم المرفق العام لم یعد متفقاً  أنوقت  أيفي  دارةظهر لإل فإذا

 أفضلالخدمة على وجه  أداءهناك تنظیما یكفل  آو أن ،لزیادة كفاءته أفضلجلها، وان هناك طریقة أمن 

حتى لو  دارة، وهذا التعدیل حق ثابت لإلوٕادارتهناسبة في تنظیم المرفق تقوم بالتعدیالت الم أن دارةكان لإل

 3.الموظفین أولم ینص علیه قانون، وال یمكن االعتراض على التعدیل من طرف المنتفعین 

 مبدأا لحقیقیً  یعد تجسیداً  إلكترونيوتقدیم الخدمات المرفقیة بشكل  اإللكترونیة اإلدارةتطبیق  إن 

لعام للتعدیل والتغییر ویتماشى مع ضرورة التكیف مع التطورات التقنیة في مجال االتصاالت قابلیة المرفق ا

  4.والثورة المعلوماتیة

قابلیة المرفق العام للتغییر والتعدیل تظهر  مبدأو  اإللكترونیة اإلدارةعالقة تطبیق  أنویرى الباحث 

  :اآلتيفي 

حد الدوافع أ اإلداريلومات واالتصال في العمل تعتبر التطورات في مجال استخدام تكنولوجیا المع - 

 اإلدارةتطبیق  إلىمن خالل التحول  ،التغییر في المرفق العام وضرورة تكیفه مع هذه التطورات إلى

االعتماد على شبكة االنترنت لتلبیة حاجاتهم  إلىالمجتمع  أفراد، خاصة في ظل توجه اإللكترونیة

 المختلفة؛

                                                           
القانونیة، مصر،  لإلصداراتالمركز القومي  ،)دراسة مقارنة(قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر والتطویر  مبدأحسن محمد علي حسن البنان،  - 1

 .18،  ص 2014الطبعة األولى، 

 .10، ص نفس المرجع السابق - 2
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التغییر والتعدیل كلما دعت له  إحداثبالمرونة یساهم في سالسة  إللكترونیةا اإلدارةتمیز نظام  إن - 

 الضرورة؛

المرفق العام هو تغیر في الهیكل التنظیمي، ووسائل  إدارةفي  اإللكترونیة اإلدارة إلىالتحول  أن - 

 تقدیم الخدمة وطلبها؛ إجراءاتالخدمات المرفقیة، وتغیر في  أداءالعمل 

هو تحقیق المصلحة العامة التي یقوم علیها المرفق العام، بحیث یهدف هذا هذا التغیر  أساس أن - 

كبر كفاءة وفعالیة في تشغیل المرافق ألتحقیق  لكترونياإلاالستفادة من مزایا التعامل  إلىالتغییر 

  .العامة

غیر قابلیة المرفق العام للت مبدأیعكس  اإللكترونیة اإلدارةن هذا التغیر نحو تطبیق إوبالتالي ف

 واإلجابةمعالجة عدد غیر محدود من المعامالت واستقبال الطلبات  قادر على یصبح المرفق إذ؛ والتعدیل

یبرز المزایا الهائلة  مما أوراق،تكلفة وبدون الحاجة لبدون طوابیر  وقت قصیر جداً  أوعلیها في نفس الوقت 

 .لهذا التغیر

 للخدمة العمومیة المحلیة ةاإللكترونی اإلدارةأهمیة تطبیق : الرابعالمطلب 

یجب التفریق بین مفهوم الخدمة العمومیة التي یشار الیها في الدراسات القانونیة والسیاسیة بدایة 

المقصود بالخدمة  و -لترجمة الفرنسیة لمصطلح المرفق العاموهي ا –مرادفه لمفهوم المرفق العام  أنهاعلى 

یتناول الخدمة  أي ،للخدمات كمنتجات للمؤسسات العمومیة هو المفهوم الواسع في هذا البحث،العمومیة 

 أيمخرجات هذا النشاط وهذا الهیكل  یعتبرها؛ بل )مرفق عام أو( إداريهیكل  أوالعمومیة لیست كنشاط 

  .مخرجات المرفق العام

مومیة المجتمع، وتعتبر الخدمة الع ألفرادالمحلیة العدید من الخدمات العمومیة الحیویة  اإلدارةتوفر 

  .  قیام المرافق العمومیة المحلیة وموضوع نشاطها أساس

العمیل، والتي لیست  أوالنشاطات غیر الملموسة والتي تحقق منفعة للزبون " هي: تعریف الخدمة

تقدیم خدمة معینة ال یتطلب استخدام سلعة  أو إنتاج أن أي؛ أخرىخدمة  أوبالضرورة مرتبطة ببیع سلعة 

  1".مادیة

نشاط أو منفعة معروضة للمبادلة ، تكون في األساس غیر ملموسة  :"فقد عرفها بأنها) Kotler(أما

 . 1"غیر مرتبطة بمنتج مادي وال یترتب عنها إي ملكیة وهي كذلك مرتبطة أو

                                                           
 .37، ص  2009، األردن، دار الیازوري العلمیة، ثقافة الخدمةبشیر العالق ،  - 1
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مؤسسات معنیة بشكل عام  أومدركة بالحواس وقابلة للتبادل تقدمها شركات  أشیاء" :بأنهاكما عرفت 

  2."تعتبر نفسها مؤسسات خدمیة أوبتقدیم الخدمات 

یركز هذا التعریف على تمییز الخدمة من خالل طبیعة المؤسسة التي تقدمها، فیعتبر المنتوج خدمة 

 أومؤسسة خدمیة بتقدیمها وتعتبر الخدمة جوهر المنتوج، وهذا مهما تكن السلع  قامت إذاولیس سلعة 

كان موضوع  إذاالمخالفة یكون المنتوج عبارة عن سلعة المواد الملموسة المرافقة لتقدیم الخدمة؛ وبمفهوم 

خدمات ما بعد البیع  أون الخدمات المرافقة لبیع وتوزیع السلعة إوبالتالي ف السلع؛ إنتاجنشاط المؤسسة هو 

غیر حاسة  - األخرىان الخدمة مدركة بالحواس  إلىلیست جوهر المنتوج؛ كما یشیر هذا التعریف 

  .ر ملموسةن الخدمة غیأل -اللمس

المخرجات الضروریة لمؤسسة الخدمة والتي تستهدف تقدیم منافع " :وفي تعریف آخر تعتبر الخدمة

  3"المستفیدون إلیهاغیر ملموسة یتطلع 

ن الطلب على هذه أللمؤسسة الخدمیة، و  األساسیةالخدمة هي المخرجات  أنیعتبر هذا التعریف 

  .ة للمستفیدالمنافع التي تحققها الخدم أساسهالمخرجات 

على معاییر محددة لتمییزها عن  أولقد تبین للباحث عدم االستقرار على تعریف واحد للخدمة 

في هذا المجال حاولت ان تفصل جوهر الخدمة عن العناصر المادیة  اإلسهاماتاغلب  أنالسلعة، حیث 

خدمة مثل الطائرة بالنسبة المحیطة بتقدیمها، حتى وان كانت هذه الوسائل المادیة حاسمة لتنفیذ جوهر ال

  .لخدمة النقل الجوي

  :على خصائص الخدمة اإللكترونیة اإلدارة تأثیر - أوال

 األدبیاتمختلف  أشارتالخدمة وتسویقها، وقد  بإنتاجتتمیز الخدمة بمجموعة من الخصائص ترتبط 

  :  خصائص هي أربع إلىفي الموضوع 

 :الالملموسیة -  1

لمسها قبل شرائها، وبالتالي  أوللخدمة، بحیث ال یمكن رؤیة الخدمة  وتعني انعدام الوجود المادي

یصعب معاینتها قبل اقتنائها، وذلك ما یجعل الخدمة غیر نمطیة، بینما یحاول المستفید تحدید جودة 

                                                                                                                                                                                        
1 -  Philip.kotler . bernard, dubois ,Marketing  management, Pearson  Educattion, 12th  Edition, France, 2006   

,P.462 

  .38ص مرجع سابق،  ثقافة الخدمة،بشیر العالق ،  -2

 .39، صنفس المرجع السابق - 3
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المعدات المستخدمة في تقدیم الخدمة  إلى إضافةالخدمة من خالل المعلومات عن الخدمة وبیئتها المادیة، 

  . مقدمي الخدمة رادواألف

  :التالزمیة -  2

ویقصد بهذه الخاصیة عدم انفصال عملیة انتاج الخدمة عن عملیة استهالكها، فعلى خالف السلع المادیة 

الخدمة قبل استهالكها، ولكن تنتج حین استهالكها، ویتطلب ذلك وجود المستفید ومقدم الخدمة  إنتاجال یتم 

 أداء أثناءالخدمة، مما یجعل عملیة التفاعل  إنتاجد جزءا مساهما في في مكان تقدیمها، فیصبح المستفی

 . بالنسبة لنتائج تقدیم الخدمة وتقییمها األهمیةالخدمة عملیة بالغة 

 ):الزوالیة(الفنائیة  -  3

ینتج عن خاصیتي الالملموسیة والتالزمیة عدم القدرة على تخزین الخدمة، فتنتهي الخدمة حال 

 أهملم تطلب الخدمة؛ وهذا یشكل  إذاتكلفة التحضیر لتقدیم الخدمة تكلفة ضائعة  استخدامها، وتعد

 .التحدیات التي یواجهها منتجو الخدمات

 :الالنمطیة -  4

للخدمة عن  أداءعدم تجانس الوحدات، بحیث تختلف كل عملیة  أوتتمیز الخدمات بعدم النمطیة 

ا في نفس البیئة المادیة واستخدام نفس المعدات من طرف للخدمة ذاتها، وهذا رغم تقدیمه أخرى أداءعملیة 

الخدمة تتوقف على مهارة مزودي الخدمة وعلى كفاءة تفاعلهم مع مختلف  أداء، فعملیة األفرادنفس 

 .المستفیدین

سوف یؤثر على طبیعة هذه الخصائص،  اإللكترونیةالخدمات  إلىالتحول  أن" العالق"ویرى     

  1.توصیلها أوالخدمة  أداءسواء على عملیة 

  .على خصائص الخدمات اإللكترونیة اإلدارة االتي تحدثه اآلثار أهموالجدول التالي یلخص 

  

  

  

                                                           
  .49، ص مرجع سابق، مدخل تسویقي استراتیجي: بین النظریة والتطبیق  اإللكترونیةالخدمات بشیر عباس العالق،  - 1
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  على خصائص الخدمات اإللكترونیة اإلدارة تأثیر) : 2- 3(  الجدول

  اإللكترونیة اإلدارة تأثیر  خصائص الخدمة

مات عبر الشبكة توفیر معلومات الخد إتاحةمن  اإللكترونیة اإلدارةتمكن   الالملموسیة

الخدمات، ویمكنهم  أفضلدقیقة عنها، مما یوفر للزبائن فرصة البحث عن 

المقارنة بین مختلف عروض الخدمات من خالل مقارنة مزایا كل منها،  مما 

یساعد على تكوین صورة عن الخدمة في ذهن المستفید قبل تجربتها، كما یساهم 

وتتجه المؤسسات . في زیادة قیمة تقییم جودتهاعرض وتسلیم الخدمة عن بعد 

تجربة الخدمات من خالل االنترنت عن طریق توفیر  إمكانیةتوفیر  إلىالمعاصرة 

السائح التجول في  إمكانفي  أصبحبیئة افتراضیة للخدمة على الشبكة، فمثال 

  .فندق معین من خالل شاشة الحاسوب، واالطالع على الغرف والمرافق

 أي، والمستفیدالتفاعل عن بعد بین مقدم الخدمة  اإللكترونیة اإلدارةتتیح   التالزمیة

 إلىدون وجودهما في مكان واحد، ومثال ذلك تقدیم الخدمات الطبیة مباشرة 

حاسوب المریض في موقعه، كما یمكن للمستفید اجراء عملیة التفاوض على 

  .موقع استالم الخدمة إلىالخدمة قبل االنتقال 

یتم تخزین المعلومات الرقمیة عن الخدمات واستعادتها عبر الشبكة   ةالفنائی

متى احتاج  اإللكترونیة، فیمكن تكوین الخدمات إلیهاوقت الحاجة  اإللكترونیة

الذي  لكترونياإلخدماتها عبر النظام  إتاحةالمستخدم، وتستطیع المؤسسة  إلیها

ختلفة، حیث تقوم شركات االستفادة من هذه الخدمات في فترات م لألفرادیمكن 

  .األفرادالتي تالئم  األوقاتوبثها في  اإلذاعیةبتخزین برامجها  اإلذاعيالبث 

الشخص مزود الخدمة، وبالتالي تتاح نفس  لكترونياإلیعوض النظام   الالنمطیة

والمعاملة لجمیع المستفیدین، وتصبح عملیة التفاعل متوقفة على قدرة  اإلمكانیات

النمطیة للنظام، وهذا  اإلجراءاتوتنفیذ  لكترونياإلتعامل مع النظام المستفید في ال

  .یساهم في تنمیط  كثر للخدمات

مدخل تسویقي : بین النظریة والتطبیق  اإللكترونیةالخدمات ، قبشیر عباس العال: الباحث، اعتمادا على إعداد: المصدر

  .49، ص 2004مصر، الطبعة األولى، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، ، استراتیجي



 المحلیة  اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةتطبیق : الثالثالفصل                  

- 229  -  

  :اإللكترونیة العمومیة الخدمة - ثانیا

التقنیات الجدیدة لتكنولوجیا المعلومات واالتصال  تأثیرتوقعات العمالء تتشكل بحكم  أصبحتلقد 

، مما حفز المؤسسات على التوسع في استخدام هذه التقنیات لتحسین الكفاءة وتطویر اإللكترونیةوالشبكات 

 إلىالمسندة للسلع  األعمالالتحول من  إلىهذا االستخدام المتزاید  أدىوالقدرة التنافسیة، وقد  عمالاأل

  1.المسندة للخدمات األعمال

هي تلك " ؛ أو2"مثل االنترنت إلكترونیةتقدیم خدمة عبر وسائل وشبكات " :وتعرف الخدمة االلكترونیة بأنها

  3.بین مقدم الخدمة والمستفید منها لكترونياإلالخدمات التي تقدم من خالل االتصال 

 إحدىالعمومیة باستخدام  األجهزةلكترونیة العمومیة هي تلك الخدمات التي تقدمها الخدمات االو 

لجمهور  لكترونياإلالمتاحة مثل الهاتف، الفاكس، والشبكات المحلیة واالنترنت، والبرید  اإللكترونیةالوسائل 

  4.عل بینهمالمستفیدین بما یحقق التفا

صافیة، وهي تلك الخدمات التي یحصل  أوخدمات صرفة  إیجاد إلى اإللكترونیة اإلدارةتطبیق  یؤدي

وتوصیل  إنتاجاتصال مادي مع مزود الخدمة، حیث تتم كافة العملیات المترتبة على  أيعلیها العمیل دون 

  .مات خدمات الصراف اآلليهذه الخد أمثلة أهم؛ ومن 5اإللكترونیةالخدمة وما بعدها بالوسائل 

  :اإللكترونیةسمات الخدمات العمومیة  -ثالثا

  6:في ظل تطبیق اإلدارة االلكترونیة تنشأ خصائص جدیدة للخدمة العمومیة تتمثل أساسا في 

درجات  أعلىلیحقق  لكترونياإلتعتبر خدمات ذاتیة تعتمد على كفاءة المواطن وخبرته في التعامل  - 

 المقدمة؛ اإللكترونیةت االستفادة من الخدما

 التأثیرتنفصل هذه الخدمات عن شخصیة وقدرات مؤدیها، وبالتالي ینعدم دور مقدم الخدمة في  - 

 ؛لكترونياإلعلى جودة الخدمة المقدمة؛ ویحل محلها قوة الشبكة االتصاالت وكفاءة الموقع 

                                                           
 .98-97، مرجع سابق، ص دمةثقافة الخبشیر العالق،  - 1

 .99سابق، ص المرجع نفس ال - 2

 .47، ص 2008، مكتبة الملك فهد الوطنیة، السعودیة، الحكومیة األجهزةفي  اإللكترونیةالخدمات نورة بنت ناصر الهزاني،  - 3

 .48، ص السابق نفس المرجع - 4

 .104مرجع سابق، ص  ثقافة الخدمة،بشیر العالق،  - 5

 .83-82عبد المحسن زكي، مرجع سابق، ص  ایمان - 6
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الخط بین طالب الخدمة على  اآلنيتستبدل التفاعل الشخصي بین مقدم الخدمة ومتلقیها بالتفاعل  - 

 ؛اإللكترونیةوالموقع 

یحدد المواطن التوقیت والمكان المناسبین للحصول على الخدمة وفقا الحتیاجاته، دون التقید  - 

، األسبوع أیامبالحدود الزمانیة والمكانیة، حیث تتوفر الخدمة خالل كل ساعات الیوم وعلى مدار 

 لم؛مكان في العا أيكما یمكن الحصول علیها من 

 ؛اإللكترونیةالمواطنین في الحصول على الخدمة  أمامتتیح العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص  - 

 رأياستطالع  األمرالمواطنین تجاه هذه الخدمات، لذلك یتطلب  أفعالیصعب قیاس ردود  - 

  .الحصول علیها وٕاجراءاتوكفاءة الخدمات المقدمة  لكترونياإلالمستفیدین عن تصمیم الموقع 

، بحیث یتم انجاز اإللكترونیةتحول نحو الخدمات ال أساسایعتبر  اإللكترونیة اإلدارة إلىتحول ال إن

المحلیة ومرافقها من  اإلدارةالمختلفة، وتستفید  اإللكترونیة اإلدارةاغلبها من خالل تقنیات  أو األعمالكافة 

 تمارسواطنین عبر الشبكات، و خدماتها للم فتتیح ؛إلكترونیةخدمات  إلىهذا التحول بتحویل خدماتها 

  . اإللكترونیة اإلدارةنشاطها باالعتماد على تقنیات 

ایجابیة هائلة على  أثارما تحمله من وعود بتحقیق  إلى اإللكترونیةویعود االهتمام بمبادرات الحكومة 

ت ، حیث ستسهل على المواطنین الحصول على خدماواألعمالالحكومات  أداءمجمل حیاة المواطنین و 

 واألمنالمحلیة، وتقلیص تكالیف الخدمات، وضمان الوصول السریع  اإلداراتذات جودة عالیة من 

  1.المواطنین أمامشفافیة  أكثرللخدمات الحكومیة، وجعل الحكومة 

من خالل دعم  اإللكترونیةیحقق جودة الخدمة  لكترونياإلن التعامل إجودة المعلومة ف إلى إضافة

 وأخرىیمكن النظر لجودة الخدمة من وجهة نظر داخلیة تعبر عن موقف اإلدارة، و  معاییر جودة الخدمات،

   2خارجیة تعبر عن موقف الزبائن،

  . جودة الخدمة االلكترونیة یوضح معاییر)  3- 3(و الجدول رقم 

  

  

                                                           
 .128، مرجع سابق، ص ثقافة الخدمةبشیر العالق،  - 1

دراسة میدانیة بمؤسسات التعلیم العالي (ومعوقاته أفاقه: تطبیق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي الجزائریةرقاد ، صلیحة  -  2

 .124، ، ص2013/2014، الجزائر، 1، جامعو سطیف، رسالة دكتوراه، غیر منشورة)للشرق الجزائري
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  اإللكترونیةمعاییر جودة الخدمات ) : 3- 3(الجدول رقم 

  التوضیح  معاییر الجودة

  لخصوصیةا

مثل دخله، ورقم بطاقته االئتمانیة، من  باألفرادیانات الخاصة حمایة الب

 إساءةالذین لیس لدیهم الحق في االطالع علیها، وذلك لضمان عدم  األفراد

  .استخدام هذه البیانات

  التكامل

تقدیم الخدمة بین الجهات  وٕاجراءاتعدم وجود تعارض في المعلومات 

حدة تضم كافة الجهات التي تشترك في ن تقدم الخدمة من بوابة واأالمختلفة، و 

  .تقدیم الخدمة

  التواجد

وعشرین  أربعةتكون الخدمات متاحة على الموقع اإللكتروني على مدار  أن

عوائق تكنولوجیة تمنع الدخول، لذا یلزم عمل الصیانة  أيساعة وال یوجد 

  .المستمرة للموقع اإللكتروني

  المصداقیة
من  والتأكدروضة في الموقع اإللكتروني، صحة المعلومات والنماذج المع

  .مقبولة ومعتمدة وقانونیة ومستوفاة لكافة البیانات المطلوبة أنها

  واألمانالثقة 
المعاملة  إتمامالمستفید ما یفید  وٕاعطاءعدم تعرض البیانات للفقد والتلف، 

  .اإللكترونیة، ووضع القوانین والتشریعات التي تنظم التعامل اإللكتروني

  التفاعل
بالحصول على خدمات كاملة بما فیها الدفع اإللكتروني،  لألفرادالسماح 

  .في الخدمات المقدمة الرأي وٕابداء

  سهولة الوصول إلى موقع الخدمات اإللكترونیة   السرعة

  .تكون المعلومات والبیانات المتاحة صحیحة ودقیقة أن  الدقة

  .)بتصرف الباحث( 91ص  ،مرجع سابقإیمان عبد المحسن زكي، : المصدر

 واألمانتركز على عناصر الخصوصیة  اإللكترونیةمعاییر جودة الخدمات  أنیوضح الجدول 

الخدمة  إلىسهولة الوصول  إلى إضافة، اإللكترونیةعلى الشبكة  لكترونياإلوالتواجد الدائم للموقع 

  .        لكترونياإلمن خالل الموقع  اإللكترونیة
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المتمثلة تغییر في العناصر الجوهریة للخدمة  إلىیؤدي  اإللكترونیة اإلدارةطبیق ت أنیرى الباحث و 

  : إلىحیث تؤدي  ،الناس والتفاعالت الشخصیة؛ وسائل تقدیم الخدمة في

  تغییرات في وسائل تقدیم الخدمة وبیئة الخدمة؛  - 

 ألنظمةواالمستفید یتعامل عبر الشبكة  فیصبحالخدمة،  أطراف كأحدالخدمة  يحذف مقدم - 

 التي یمكنها تنفیذ جمیع مراحل الخدمة؛  ،اإللكترونیة

عملیة تقدیم الخدمة قد فت في التعامالت اإللكترونیة )كأشخاص(نتیجة غیاب مقدمي الخدمة  - 

حد محددات الرضا عن أ) اإلنساني(، حیث یعد التفاعل الشخصي عنصر التفاعل الشخصي

  . الخدمة وعامل مساهم في جودتها
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  :خالصة الفصل الثالث

سیاسیة واقتصادیة  ادوارلها  أنللدولة، كما  اإلداريبالغة في التنظیم  أهمیةالمحلیة  دارةلإل إن

حدث أتساهم في تحقیق تنمیة المجتمع وتحسین جودة حیاة المواطنین، لذلك فان اعتماد و  ،واجتماعیة

تلف عملیة تنظیم اإلدارة المحلیة من دولة إلى تخو .لهذا القطاع الحیوي التسییر یعد ضروریاً  أسالیب

  .تقتصر على مستوى واحد فقطاو عدة مستویات لإلدارة المحلیة  دقد نج، فأخرى

  

لمفهوم اإلدارة  األساسیةیحدد مجموعة من العناصر جلها  أن إالالحلیة تعاریف مختلفة  لإلدارةقدمت 

  :تتمثل فيالمحلیة 

 وحدات إداریة محلیة؛ أو أجزاءلة إلى رافي إلقلیم الدو غوجود تقسیم ج - 

 حكومة مركزیة؛ أووجود سلطة مركزیة  - 

 هیئات محلیة منتخبة في كل وحدة إداریة محلیة؛ أومجالس  إنشاء - 

 ؛)المعنویة( تمتع الوحدات المحلیة بالشخصیة االعتباریة  - 

 مصالح ذات طابع محلي؛ أووجود احتیاجات  - 

القرارات إلى الوحدات المحلیة بخصوص المصالح  إصدارنقل سلطة الحكومة المركزیة في  - 

 المحلیة؛

 .ورقابة الحكومة المركزیة إشرافتعمل الوحدات اإلداریة المحلیة تحت  - 

؛ م المحلي؛ الالمركزیة وعدم التركیزكالح: المحلیة عدة مفاهیم مشابهة هي اإلدارةلمفهوم  أنكما 

ركزیة اإلقلیمیة كنظام قائم على وجود مصالح محلیة مفهوم الالممرادف ل مفهوم اإلدارة المحلیة فنجد ان

؛ بینما یختلف عن مفهوم الحكم المحلي ورقابة السلطة المركزیة إشرافمتمیزة عن المصالح القومیة، وتحت 

تختلف اإلدارة المحلیة عن عدم التركیز اإلداري، حیث ؛ من جهة اخرى الالمركزیة السیاسیةالذي یمثل 

حد صورتي أعدم التركیز اإلداري فهو  أماة التطبیق العملي لنظام الالمركزیة اإلداریة، تمثل اإلدارة المحلی

وحدات عدم التركیز اإلداري خاضعة للسلطة المطلقة لإلدارة المركزیة وال تتمتع  أن حیثالمركزیة اإلداریة؛ 

  .بالشخصیة المعنویة

  :هيأركان أساسیة  على اإلدارة المحلیةوتقوم 
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 حلیة متمیزة؛وجود مصالح م - 

 وجود هیئات محلیة منتخبة لتامین المصالح المحلیة؛ - 

 ة المعنویة؛تمتع اإلدارة المحلیة بالشخصی - 

  . وجود الوصایة اإلداریة - 

ما تشهده بیئتها من انتشار الستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال، اإلدارة المحلیة تواكب  أنیجب 

   :، خاصة في الجوانب التالیةمرافقها أداءایجابیا على  تأثیرا ویكون له ،مما یحقق عدة مزایا لنشاطها

  والمرفق العام االلكتروني؛ اإلدارة المحلیة اإللكترونیةتحقق التحول الى  - 

المحلیة مسؤولیة ضمان المشاركة الشعبیة؛  لإلدارة، حیث توكل الدیمقراطیة اإللكترونیةتحقیق  -

 من خالل دعمترسیخ مبادئ الدیمقراطیة في  رونیةاإللكت تساهم اإلدارةف ،وتنظیم االنتخابات

  ؛الشفافیة والمساءلة والمشاركة في اتخاذ القرار

  . یؤدي تطبیق اإلدارة اإللكترونیة إلى تعزیز مبادئ المرفق العام المحلي والخدمة العمومیة - 

 هذه خصائصسوف یؤثر على طبیعة  اإللكترونیةالعمومیة المحلیة التحول إلى الخدمات  نإ - 

  ؛توصیلها أولخدمة ا، سواء على عملیة أداء الخدمات

 .المحلیة اإلدارةخدمات تحسین جودة  إلى اإللكترونیة اإلدارةیؤدي تطبیق  - 
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  :تمهید

  

نتائج الدراسة المیدانیة التي قام بها، والتي هدفت الى هذا الفصل من خالل  یعرض الباحث

، حیث یعتمد المحلیة الجزائریة دارةاإلفي  اإللكترونیة دارةاإللتعرف على المتطلبات التي یحتاجها تطبیق ا

  .كالمعد من اجل ذل االستبیانتوزیع استقصاء من خالل  إجراءفي ذلك على 

 دارةاإلتطبیق  في متطلباتویحاول الباحث في هذا الفصل التعرف على جوانب النقص 

 إلى، ویتطرق وأدواتهافیقوم بعرض منهجیة الدراسة المیدانیة  .المحلیة المدروسة دارةاإلفي  اإللكترونیة

؛ وذلك في ةنتائج الدراس إلىبار فرضیات البحث لیخلص تتحلیل ومناقشة خصائص العینة المدروسة، واخ

  : المباحث التالیة

  التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة: األولالمبحث  - 

  التحلیل الوصفي إلجابات أفراد العینة على متغیرات الدراسة: المبحث الثاني - 

  اختبار فرضیات الدراسة: المبحث الثالث - 
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  التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة: األولالمبحث 

لهدف الذي وصالحیتها لتحقیق االمبحث عرض وتحلیل االستبانة والتأكد من صحتها  سیتم في هذا       

 أفرادصممت من أجله، من خالل اختبارات الصدق والثبات، وعرض نتائج التحلیل الوصفي لخصائص 

م وقاوقد اختار الباحث اإلدارة المحلیة لوالیة ادرار كحالة للدراسة  .العینة المبحوثة ومتغیرات الدراسة

  .من مجتمع الدراسةمن الموظفین باختیار عینة عشوائیة 

 أداة الدراسة: األولالمطلب 

وبعد الدراسة المیدانیة وجد  ،على المراجع والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث بناءً        

 أفرادناسبة عن تصمیم استبیان لجمع المعلومات الم إلىهذا الموضوع باللجوء  إلىطرق التالباحث ضرورة 

، لذلك تم االطالع على مجموعة من المحلیة دارةاإلفي  اإللكترونیة دارةاإلمتطلبات تطبیق العینة حول 

 ،دارةاإلفي  اإللكترونیة دارةاإلواقع تطبیق بمرتبطة سابقة التي استخدمت في دراسات االستبیانات نماذج 

معرفة اتجاهات العاملین نحو  أو، اإللكترونیة دارةاإلمعرفة مختلف المتطلبات لتطبیق  إلىهدفت  أو

  .تطبیق اإلدارة االلكترونیة

عن  اإلجابة، بحیث تكون خیارات "لیكرت الخماسي" وقد اعتمد الباحث على طریقة مقیاس 

وقد . غیر موافق بشدة؛ غیر موافق؛ غیر متأكد؛ موافق؛ موافق بشدة: عبارات االستبیان وفق التدرج التالي

على التوالي، ویكون الوسط الحسابي النظري هو  5؛ و4؛ 3؛ 2؛ 1: ه الدرجات األوزان التالیةأعطیت لهذ

، واستعان الباحث بحزمة تتحدد حالة الموافقة بالقیم التي تفوقه وحالة عدم الموافقة بالقیم األقل منه 3

  .23اإلصدار   (SPSS)للعلوم االجتماعیة البرامج اإلحصائي

فقرة موزعة على ) 72( اثنان وسبعون لباحث استمارة استبیان تضمنتصمم اوعلى أساس ذلك 

  :فیما یليمحاور رئیسیة والمتمثلة  ستة

  البیانات العامة للمستقصى؛ بیتعلق : المحور األول - 

  یتعلق بالمتطلبات التنظیمیة؛ : المحور الثاني - 

 یتعلق بالمتطلبات البشریة؛: المحور الثالث - 

 تطلبات التقنیة؛یتعلق بالم: المحور الرابع - 

 یتعلق بالمتطلبات القانونیة؛: المحور الخامس - 

 .اإللكترونیة دارةاإلیتعلق باتجاهات الموظفین نحو تطبیق : المحور السادس - 
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  البیانات العامة للمستقصى: المحور األول- أوال

یتضمن هذا المحور معلومات عن المبحوثین، وهي معلومات عامة وشخصیة من حیث الجنس 

ومدى قدرته  اإللكترونیة دارةاإلوالمستوى التعلیمي والرتبة والمصلحة ومدى معرفة المستقصى بوالعمر 

  .فقرات) 08( ثماني منهذا المحور على استعمال الحاسوب، ویتكون 

  المتطلبات التنظیمیة: المحور الثاني - ثانیا

ویتكون هذا المحور  ،ترونیةاإللك دارةاإلبمدى توفر المتطلبات التنظیمیة لتطبیق هذا المحور یتعلق 

وقد استفاد الباحث من الدراسات النظریة التأصیلیة المتصلة بموضوع  ؛فقرة) 12( اثنتي عشر إجماًال من

غ إجاباتها وفق مقیاس یفر تم تالعدید من الدارسات السابقة في تصمیم هذا المحور، و  إلىباإلضافة  ،البحث

 .لیكرت ذو خمس درجات

   المتطلبات البشریة: لثالمحور الثا -ثالثا

بواقع مجموعة من الدراسات ذات العالقة فقرات هذا المحور على اعتمد الباحث في تحدید 

من خالل االستعانة بالكتب والمراجع المتصلة بموضوع البحث، و ، اإللكترونیة دارةاإلمتطلبات تطبیق 

هذا  تضمنقد و  ،المحلیة دارةاإلفي  لمتطلبات البشریةاستكشاف مدى توفر ا إلىهذا المحور  ویهدف

  . فقرة فرغت إجاباتها وفق مقیاس لیكرت ذو خمس درجات) 14(عشر  أربعة المحور

   المتطلبات التقنیة: رابعالمحور ال -رابعا

 دارةاإلمدى توفر المتطلبات التقنیة لتطبیق  فقرة تظهر) 14(عشر  أربعة هذا المحور یتضمن

  .وفق مقیاس لیكرت ذو خمس درجاتا أیضوفرغت إجاباتها  ،اإللكترونیة

   المتطلبات القانونیة: الخامسالمحور  -خامسا

تطبیق لمدى توفر هذه المتطلبات تتعلق بفقرات  )07( یحتوي محور المتطلبات القانونیة سبع

  .ت ذو خمس درجاتر ، وقد صممت إجابة كل فقرة وفق مقیاس لیكاإللكترونیة دارةاإل

  اإللكترونیة دارةاإلجاهات الموظفین نحو تطبیق ات: السادسالمحور  - سادسا

المحلیة للتحول  دارةاإلالتعرف على استعداد موظفي  إلىهذا المحور  إدراجیهدف الباحث من 

، بغرض تدعیم محور المتطلبات البشریة من خالل قیاس الجانب المعنوي اإللكترونیة دارةاإلنحو تطبیق 

) 17( سبعة عشر ریة ومدى تقبلها لعملیة التغییر، یحتوي هذا المحورالذي یؤثر في الموارد البش) النفسي(

وفق مقیاس لیكرت ذو خمس درجات  اإلجاباتعینة الدراسة، وقد تم صمیم  أفرادفقرة لقیاس اتجاهات 

 .في قیاس االتجاهات استخداماً  األكثر
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  صدق فقرات االستبیان: المطلب الثاني

ات على فقرات االستبیان بهدف التأكد من صدق فقرات الباحث بإجراء عدد من االختبار  قام

ن یكون الصدق شامًال لكل أالذي یعني التأكد من أنها سوف تقیس ما أعدت لقیاسه، بمعنى و  ،االستبیان

حتى تكون واضحة ومفهومة  ،ووضوح الفقرات ومفرداتها ،تدخل في التحلیل أنالتي یجب  العناصر

ء على ذلك قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة مستخدمًا في ذلك بنا 1للمفردات العینة المبحوثة،

 .صدق المحكمین وصدق المقیاس :طریقتین

 :صدق المحكمین - أوًال 

على مجموعة من صورته األولیة في تم عرض االستبیان  حیث ،ویطلق علیه الصدق الظاهري         

هم حول ؤ ، وقد جمعت آرامن أجله لذي وضعامدى تحقیقه للهدف  والحكم علىلتحكیمه  2المحكمین

  : الجوانب التالیة

 ؛على جمیع األبعاد المختلفة لمتغیرات الدراسةاالستبانة توفر   - 

 ؛واكتمال معناهاووضوح لعبارات اللغویة ل صیاغةسالمة ال  - 

 مدى انتماء العبارة للمحور الذي تندرج تحته؛  - 

 .أي مالحظة أخرى یمكن إضافتها - 

عند التصمیم النهائي لالستبانة التي دلت على المحكمین وتوجیهاتهم  آراءجل ب ثالباح وقد أخذ

  .في العدید من مالحظاتهم كبیر وجود اتفاق

 :صدق المقیاس - ثانیاً 

واختبار الصدق  ،اعتمد الباحث في تحلیل هذا العنصر على اختبار االتساق الداخلي من جهة         

  :ویتم توضیح ذلك فیما یلي ،المسترجع من عینة الدراسة المبحوثةلالستبیان  ىالبنائي من جهة أخر 

طلب منهم إبداء  حیث ،ستطالعیةاق الداخلي لالستبیان على عینة دراسة اتم إجراء اختبار االتس

وعلى ضوء ذلك تم تعدیل بعض الفقرات التي  ،ثم جمعت جمیع المالحظات ؛آراءهم حول وضوح الفقرات

مهمة، ثم أفرغت في شكلها النهائي في االستبیان الموزعة على عینة الدراسة، ثم مالحظات  بشأنهاأبدیت 

                                                           
1
  .179، ص 2001، االردن، دار الفكر، "البحث العلمي مفهومه، أدواته، وأسالیبه" ذوقان عبیدات، عبد الرحمان وعدس، كاید عبد الخالق،  -  
2

 ).02(انظر ملحق  -
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بین كل فقرة والقیمة الكلیة للجزء التابعة له، وكذا حساب االتساق  "بیرسون"تم حساب معامالت االرتباط 

  :الداخلي من خالل حساب معامل االرتباط بین كل فقرة والقیمة الكلیة للمحور كما یلي

 .المتطلبات التنظیمیة محورالداخلي لعبارات الصدق  - 1

 ،اإللكترونیة دارةاإلالمتطلبات التنظیمیة لتطبیق  محوریبین الجدول التالي الصدق الداخلي لعبارات 

  :الجدول التالي فيحیث یتم تفصیلها حسب الفقرات 

 .المتطلبات التنظیمیةیبین الصدق الداخلي لعبارات محور ): 1-4(الجدول 

  لعبارةا الرقم
معامل 

  االرتباط

مستوى 

 المعنویة

V1  0.000 **0,741 اإللكترونیة دارةاإلخطة واضحة لتطبیق  دارةاإلتعتمد  

V2   0.000 **0,303 اإللكترونیة دارةاإلتطبیق  أمام اعائقال تشكل المركزیة 

V3  0.000 **0,796 اإللكترونیة دارةاإللتطبیق المؤسسة  إدارةواضحة لدى رؤیة مستقبلیة  وجود  

V4  0.000 **0,766  اإللكترونیة دارةاإلتطبیق  أهدافن في تحدید و الموظف یشارك 

V5   0.000 **0,828 اإللكترونیة دارةاإلبمتابعة برنامج تطبیق  ةخاص )مكتب آومصلحة ( إداریةتوجد وحدة 

V6   0.000 **0,806 یةاإللكترون دارةاإلتساعد على التحول نحو  اإلداریة جراءاتاإلتوجد مرونة في  

V7   0.000 **0,843 اإللكترونیة دارةاإلمن اجل تطبیق  اإلداریةیوجد تنسیق بین المصالح 

V8   0.000 **0,842 اإللكترونیة دارةاإلالعلیا عملیة تنفیذ مشروع  دارةاإلیدعم رؤساء 

V9   0.000 **0,837 كترونیةاإلل دارةاإلتطبیق  أهدافلتحسیس الموظفین بأهمیة و  إجراءاتب دارةاإلتقوم  

V10   0.000 **0,808 اإللكترونیة دارةاإلالهیكل التنظیمي الحالي وتوزیع المسؤولیات یساعدان على تطبیق 

V11   0.000 **0,400 اإللكترونیة دارةاإلتمتلك المؤسسة القدرة المالیة لتحمل تكلفة تطبیق  

V12   0.000 **0,818 اإللكترونیة دارةاإلالعمل من اجل اعتماد  إجراءاتیتم تبسیط 

  SPSS 23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر
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المتطلبات (معامالت االرتباط بین كل عبارة من عبارات المحور األول أن یبین الجدول أعاله 

باط مثلته كأدنى معامل ارت) 0.303(والمجموع الكلي، وتتراوح قیم هذه المعامالت ما بین ) التنظیمیة

على وجود عالقة ارتباط  یدلّ ، وهذا )V7(كأعلى معامل ارتباط مثلته العبارة ) 0.843(و) V2(العبارة 

فوق المتوسط، وتتجه نحو العالقة القویة لكل عبارة مع المجموع الكلي للعبارات المتعلقة بالمتطلبات 

، والذي یبین )0.01(من مستوى المعنویة ا أن مستوى المعنویة لكل عبارة أقل التنظیمیة، كما یالحظ أیضً 

 ).%1(أن جمیع معامالت االرتباط المبینة دالة إحصائیًا عند مستوى معنویة 

 الصدق الداخلي لعبارات محور المتطلبات البشریة -2

 دارةاإلیظهر الجدول التالي الصدق الداخلي لعبارات المحور المتعلق بالمتطلبات البشریة لتطبیق 

  .اإللكترونیة

 الصدق الداخلي لعبارات المتطلبات البشریة): 2-4(الجدول

  العبارة الرقم
معامل 

  االرتباط

مستوى 

 المعنویة

H1  0.000 **0,755 هاأهدافو  اإللكترونیة دارةاإلتوجد معرفة لدى الموظفین بمفهوم 

H2   0.000 **0,361 المؤسسة اإللكترونیة دارةاإلیتقبل الموظفون التغییر والتحول نحو تطبیق 

H3  0.000 **0,741  اإللكترونیة دارةاإلتوجد معرفة كافیة بالتقنیات والتكنولوجیا الخاصة ب 

H4   0.000 **0,464   اإللكترونیة دارةاإلهناك قناعة لدى الموظفین بجدوى تطبیق 

H5   0.000 **0,291 بسبب استخدام الحاسوب  اإلداریةال یتخوف الموظفون من زیادة مهامهم 

H6  0.000 **0,546 الحاسوب في المؤسسة أجهزةیوجد عدد من الموظفین المتخصصین في صیانة 

H7  0.000 **0,426  هناك رغبة لدى الموظفین في استخدام جهاز الحاسوب في اداء مهامهم 

H8  0.000 **0,580 اإللكترونیةهناك ثقة عالیة لدى الموظفین في التعامالت 

H9  0.000 **0,826 اإللكترونیةرات تدریب وتأهیل الستخدام التقنیات یشارك الموظفون في دو 

H10  0.000 **0,817  اإللكترونیة دارةاإلتتوفر المؤسسة على الكوادر المتخصصة في 
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H11 0.000 **0,825 ة للموظفینییتم تخصیص موارد مالیة لتنظیم الدورات التدریب 

H12  0.000 **0,773 اإللكترونیةیتم تحفیز الموظفین الستخدام التقنیات 

H13  0.000 **0,813 اإللكترونیة األجهزةیوجد في المؤسسة موظفین فنیین قادرون على صیانة 

H14  0.000 **0,775 الخاصة  اإللكترونیةتتوفر المؤسسة على مبرمجین مؤهلین لتصمیم البرامج 

 SPSS 23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

معامالت االرتباط بین كل عبارة من العبارات المتعلقة بمحور المتطلبات البشریة  یبین هذا الجدول

) H2(كأدنى معامل ارتباط للعبارة ) 0.361(والمجموع الكلي لعبارات المحور، والتي تتراوح ما بین 

قوي لكل  إلىاط متوسط وجود عالقة ارتب إلىوهذا یشیر ، )H9(كأعلى معامل ارتباط للعبارة ) 0.826(و

عبارة مع المجموع الكلي لهذا المحور، كما یالحظ أیضا أن مستوى المعنویة لكل عبارة أقل من مستوى 

، والذي یبین أن جمیع معامالت االرتباط المبینة دالة إحصائیًا عند مستوى معنویة )0.01(المعنویة 

       .ا وضعت لقیاسهصادقة لم ، وبذلك تعتبر عبارات المتطلبات البشریة)1%(

 :الصدق الداخلي لعبارات محور المتطلبات التقنیة -3

 إذ ،اإللكترونیة دارةاإلالمتطلبات التقنیة لتطبیق  محوریبین الجدول التالي الصدق الداخلي لعبارات 

  :التاليك العباراتیتم تفصیلها حسب 

 الصدق الداخلي لعبارات المتطلبات التقنیة): 3-4(الجدول

  لعبارةا الرقم
معامل 

  االرتباط

مستوى 

 المعنویة

q1  0.000 **0,401 في المؤسسة اإللكترونیة دارةاإلالكومبیوتر الالزمة لتطبیق  أجهزةتتوفر 

q2   0.000 **0,506 الكومبیوتر بصفة دوریة أجهزةتتم عملیات صیانة 

q3   0.000 **0,467  اإللكترونیة دارةاإل والبرامج الالزمة لتطبیق األجهزةمیزانیة كافیة لتحدیث  دارةاإلتخصص 

q4  0.000 **0,756 تمتلك المؤسسة قواعد بیانات الكترونیة دقیقة ومتكاملة 

q5  0.000 **0,812  تتوفر برمجیات الكترونیة تتناسب مع عمل المؤسسة 
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q6  0.000 **0,787 المطبقة في المؤسسة اإللكترونیةتتوفر تحدیثات البرامج 

q7 0.000 **0,893 ة االتصال االلكتروني والبرید االلكترونيتعتمد المؤسس 

q8  0.000 **0,869 المختلفة عبر شبكة الكترونیة داخلیة اإلداریةیوجد ربط الكتروني بین المصالح 

q9 0.000 **0,830  تتوفر في مصالح المؤسسة خدمة االنترنت 

q10 0.000 **0,715  تمتلك المؤسسة موقع الكتروني على شبكة االنترنت 

q11 0.000 **0,878 یوجد نظام أمنى لحمایة قواعد بیانات المؤسسة 

q12  0.000 **0,690 المعلوماتي األمنهناك وعي لدى الموظفین بأهمیة 

q13  0.000 **0,857 المخزنة الكترونیا األساسیةیتم توفیر نسخ احتیاطیة للمعلومات 

q14 
من جمیع  اإللكترونیةوالمعدات  األجهزةلحمایة المؤسسة جمیع االحتیاطات  إدارةتتخذ 

 األخطار
0,804** 0.000 

  SPSS 23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

یتبین لنا من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط بین كل عبارة من العبارات المتعلقة بمحور 

كأدنى معامل ارتباط للعبارة ) 0.401(محور تتراوح ما بین المتطلبات التقنیة والمجموع الكلي لعبارات ال

)q1(و ؛)(كأعلى معامل ارتباط للعبارة ) 0.893q7( قوي  إلى، وتدل على وجود عالقة ارتباط متوسط

لكل عبارة مع المجموع الكلي للمحور، كما یظهر لنا أیضا أن مستوى المعنویة لكل عبارة أقل من مستوى 

لذي یبین أن جمیع معامالت االرتباط المبینة دالة إحصائیًا عند مستوى معنویة ، وا)0.01(المعنویة 

       .صادقة لما وضعت لقیاسه ، وبذلك تعتبر عبارات المتطلبات التقنیة)1%(

 :الصدق الداخلي لعبارات محور المتطلبات القانونیة -4

 دارةاإلنیة لتطبیق المتطلبات القانو  محورالصدق الداخلي لعبارات  المواليالجدول  یوضح

  .اإللكترونیة
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 الصدق الداخلي لعبارات المتطلبات القانونیة): 4-4(الجدول 

  العبارة الرقم
معامل 

  االرتباط

مستوى 

 المعنویة

q1  0.000 **0,822 خاصة بتوثیق المعلومات وتصدیقها إجراءاتتوجد 

q2   0.000 **0,816 كترونیةاإلل دارةاإلتتوفر القوانین والتشریعات التي تنظم معامالت 

q3   0.000 **0,936 اإللكترونیة دارةاإلتوجد القوانین التي تحمي أطراف معامالت 

q4  0.000 **0,904  والتشریعات الموجودة تضمن سریة وخصوصیة المعلومات القوانین 

q5   0.000 **0,912 اإللكترونیة دارةاإلتوجد لوائح تنظیمیة متعلقة بتطبیق 

q6 0.000 **0,883 اإللكترونیة دارةاإلوانین التي تجرم مخترقي شبكات توجد الق 

q7  0.000 **0,757 اإللكترونیةالعلیا تتعلق بأمن وسالمة المعلومات  دارةاإلتوجد تعلیمات واضحة من 

  SPSS 23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

ت االرتباط بین كل عبارة من العبارات المتعلقة بمحور أن معامال إلى الجدول أعاله تشیر بیانات

المتطلبات القانونیة والمجموع الكلي لعبارات المحور تدل على وجود عالقة ارتباط قوي لكل عبارة مع 

) 0.936(و) q7(كأدنى معامل ارتباط للعبارة ) 0.757(المجموع الكلي للمحور؛ إذ تتراوح ما بین 

صادقة لما وضعت لقیاسه؛  ، وبذلك تعتبر عبارات المتطلبات القانونیة)q3(ارة كأعلى معامل ارتباط للعب

، والذي یبین أن جمیع )0.01(حیث أن مستوى المعنویة لكل عبارة كان أقل من مستوى المعنویة 

  ). %1(معامالت االرتباط المبینة دالة إحصائیًا عند مستوى معنویة 

 اإللكترونیة دارةاإللموظفین نحو تطبیق الصدق الداخلي لعبارات محور اتجاهات ا -5

 دارةاإلاتجاهات الموظفین نحو تطبیق  محوریبین الجدول التالي الصدق الداخلي لعبارات 

  :الجدول التالي في العباراتیتم تفصیلها حسب  إذ ،اإللكترونیة

  

  



 الدراسة المیدانیة: الفصل الرابع 

- 245  -  

 الصدق الداخلي لعبارات اتجاهات الموظفین): 5-4(الجدول

  العبارة الرقم
معامل 

  تباطاالر 

مستوى 

 المعنویة

Y1  زیادة سرعة وكمیة  إلىفي المصالح المؤسسة  اإللكترونیة دارةاإلیؤدي االعتماد على

 .العمل المنجز
0,627** 0.000 

Y2   0.000 **0,681 .إلنجاز عملي إلكترونیاً  اإللكترونیة دارةاإللدي الرغبة في تنمیة قدراتي ومعارفي عن 

Y3   0.000 **0,724  .وطرق العمل إجراءاتتبسیط  إلىنیًا في المؤسسة العمل إلكترو  أداءیؤدي 

Y4   0.000 **0,554 .العمال بما یؤدي لتخفیض التكالیف إلىالعمل إلكترونیًا في تقلیل الحاجة  أداءیسهم 

Y5   0.000 **0,616 .دارةاإلاستخدام الطرق العلمیة في  إلىیؤدي االعتماد على التوجه االلكتروني 

Y6 في االتصال  اإللكترونیةالضروري تنظیم دورات تدریبیة مستمرة الستخدام الوسائل  من

 لتنمیة قدرات الموظفین
0,844** 0.000 

Y7  0.000 **0,794 .االتصال بین المصالح والدوائر والبلدیات اإللكترونیةتسهل الوسائل 

Y8  دارةاإلفي مختلف مصالح  یؤدي لزیادة دقة العمل اإللكترونیة دارةاإلإن االعتماد على 

 المحلیة
0,809** 0.000 

Y9  0.000 **0,722 .زیادة استقاللیة الوظائف وٕاثرائها إلىالعمل إلكترونیًا  أداءیؤدي 

Y10  0.000 **0,844  .من وقت أداء األعمال الروتینیة اإللكترونیة دارةاإلیخفض االعتماد على 

Y11  في توفیر المعلومات الضروریة لعملیة  إللكترونیةا دارةاإلیسهم التحول والتغییر نحو

  .التخطیط
0,816** 0.000 

Y12  ال یقلل التوجه االلكتروني من سلطات ومسئولیات المدیرین ورؤساء المصالح في

 المؤسسة
0,737** 0.000 

Y13  0.000 **0,682  .في سرعة حل المشكالت واتخاذ القرارات اإللكترونیة دارةاإلیساعد استخدام 

Y14  0.000 **0,716 إلىشرطًا أساسیًا للترقي  اإللكترونیة دارةاإلیجب أن یمثل التحكم في التعامل مع 
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 .المناصب األعلى

Y15  0.000 **0,795  .سیوفر الوقت للتفكیر واإلبداع في العمل اإللكترونیة دارةاإلإن تطبیق 

Y16  0.000 **0,769 .قابة على أعمال المرؤوسینتسهیل مهمة الر  إلى اإللكترونیة دارةاإلیؤدي تطبیق 

Y17  0.000 **0,789  .یؤدي تسییر عملیة تقییم األداء الوظیفي وعدالتها اإللكترونیة دارةاإلإن تطبیق 

  SPSS 23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

وجود عالقة ارتباط قویة بین على  یدلّ ، مما )0.844(و) 0.682(تتراوح معامالت االرتباط بین 

جمیع عبارات محور اتجاهات الموظفین مع المجموع الكلي لنفس المحور، ومستوى المعنویة لكل عبارة 

، وهذا یعني أن معامالت االرتباط دالة إحصائیًا عند مستوى معنویة )0.01(جاء أقل من مستوى المعنویة 

       .صادقة لما وضعت لقیاسه ظفیناتجاهات المو  محور ، وبالتالي جمیع عبارات)1%(

 :صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة -6

التي ترید األداة  هدافیعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق األ

الوصول إلیها، ویبین مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلیة لعبارات االستبیان، 

 .یوضح معامالت االرتباط المحسوبة) 6-4(قم والجدول ر 

  .نتائج صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة): 6-4(الجدول

 مستوى المعنویة  معامل االرتباط  عنوان ال المحور

 0.000 **0,829  المتطلبات التنظیمیة الثاني

  0.000 **0,879  المتطلبات البشریة  الثالث

 0.000 **0,848  المتطلبات التقنیة  الرابع

  0.000 **0,698  المتطلبات القانونیة  الخامس

 0.000 **0,646  اإللكترونیة دارةاإلاتجاهات الموظفین نحو تطبیق   السادس

  SPSS 23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر
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محور الكلي معامالت االرتباط البسیط تدل على قوة العالقة بین كل محور مع ال أنیوضح الجدول 

 .0.646، حیث كانت اقل قیمة لمعامل االرتباط هي للدراسة

  ثبات فقرات االستبیان: المطلب الثالث

ثانیة على مرة ق االستبیان یطبم تاالتساق والحصول على نفس النتائج عند ما یت إلىیشیر الثبات 

المتحصل علیها او النتائج المؤشرات إمكانیة تعمیم على  یدلّ ، وهذا ما في نفس الظروفو نفس العینة 

ویقصد به ثبات  ،"ألفا كرونباخ"وقد اعتمد الباحث على طریقة حساب معامل الثبات  ؛على المجتمع ككل

تتراوح قیمته بین الصفر والواحد  "ألفا كرونباخ"اتجاهات عینة الدراسة نحو الظاهرة المبحوثة، ومعامل 

) 1(وجود ثبات؛ وكلما اقترب من الواحد الصحیح  على عدم دلّ  )0(الصحیح، وكلما اقترب من الصفر

  ."ألفا كرونباخ"معامل كمقیاس لقوة  ال توجد قیمة ثابتة یمكن اعتبارهاو ، على وجود ثبات جید جداً  دلّ 

معامل ألفا كرونباخ  إلىلكل محاور الدراسة باإلضافة  "ألفا كرونباخ"قام الباحث بحساب معامل و  

  :موضحة في الجدول التالي الكلي لالستبیان، والنتائج

  .لمحاور الدراسة "ألفا كرونباخ"یوضح معامل الثبات ): 7-4( الجدول

  معامل ألفا  عدد العبارات  ن المحوریعناو   المحور

  0.925  12  المتطلبات التنظیمیة الثاني

  0.900  14  المتطلبات البشریة  الثالث

  0.936  14  المتطلبات التقنیة  الرابع

  0.941  07  ت القانونیةالمتطلبا  الخامس

  0.947  17  اإللكترونیة دارةاإلاتجاهات الموظفین نحو تطبیق   السادس

  0.968  64  االستبیان ككل

 SPSS 23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

حظ عبارة، ویال)64(وستون  أربعةعدد عبارات االستبیان التي بلغت  )7- 4(یوضح الجدول           

أكبر قیمة لمعامل ألفا كرونباخ حیث  اإللكترونیة دارةاإلاتجاهات الموظفین نحو تطبیق محور احتالل 
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وجود  إلىالتي تشیر جمیعها ) 0.941(، ویلیه محور المتطلبات القانونیة الذي بلغ )0.947( ت قیمةبلغ

عینة  أفرادسها إلجابات یؤكد حسن قیاو في قیاس محاور الدراسة، تها ثبات قوي ألداة الدراسة وجود

، وبذلك یكون )0.968(اإلجمالي لجمیع عبارات االستبیان  "ألفا كرونباخ"ذلك بلوغ معامل  ویدعمالدراسة، 

  .وصالحیته لتحلیل النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة ،الباحث قد تأكد من صدق وثبات االستبیان

  اسةالدر عینة التحلیل الوصفي لخصائص : المطلب الرابع

هذا الجزء من البحث عرض التحلیل الوصفي لخصائص عینة الدراسة، ویتعلق  م الباحث فيو یق

  ).االقدمیة(وسنوات الخبرةالجنس، العمر، المستوى التعلیمي : ذلك بالخصائص العامة المتمثلة في

یث ح الدراسة، مجتمعاستبیان على  500توزیع اعتمد الباحث أسلوب العینة العشوائیة من خالل 

والتي  ،استبان لصالحیتها لدراسة 425، وبغرض التحلیل اإلحصائي تم قبول استبانه 459استرجع منها 

  .من إجمالي االستبیانات الموزعة) % 85(مثلت نسبة 

 :الجنسحسب العینة توزیع : أوالً 

 .العینة المبحوثة حسب الجنس أفرادتوزیع ) 8-4(ول دیبین الج

  الجنسالعینة حسب  دأفراتوزیع ): 8-4( رقم جدول

 البیان  ذكور  إناث اإلجمالي

 العدد 315  110 425

 النسبة 74.1%  25.9% 100%

 SPSS 23ث باستخدام برنامج احإعداد الب :المصدر

العینة المبحوثة هم ذكور؛ حیث بلغت  أفرادما یقارب ثالثة أرباع یتبین من الجدول أعاله أن 

المحلیة  دارةإلل التركیبة البشریةوهذا ما یعكس  ،)%25.9( اإلناث، وبلغت نسبة )% 74.1( نسبتهم 

   .التي تضم األغلبیة من فئة الذكور

  العمرحسب العینة توزیع : ثانیا

العینة المبحوثة حسب العمر، حیث اعتمد الباحث تقسیم  أفرادتوزیع ) 9- 4(یوضح الجدول 

 .فئات كما هو موضح في الجدول أربع إلىالفئات العمریة 
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  .العمرالعینة حسب  أفرادتوزیع ): 9-4(رقم  جدول

 المجموع
سنة  50من 

  فأكثر

 إلى 40من 

  سنة 49

 إلى 30من 

  سنة 39
 العمر سنة 30أقل من 

  العدد 88  184  94  59 425

 النسبة 20.7%  43.3% 22.1% %13.9 100%

  SPSS 23مخرجات برنامج باالعتماد على  ثإعداد الباحمن : المصدر

سنة،  40سنة و 30تتراوح أعمارهم بین العینة  أفراد أغلبیةالجدول أعاله أن یالحظ من خالل 

 أفرادأقل عدد العینة المدروسة، كما یالحظ أیضًا أن  أفرادمن إجمالي ) %43.3(بلغت نسبتهم  والتي

 توفر قوة عمل یافعة في المؤسسة إلىوهذا یشیر ؛ )%13.9(تقدر بـ  نسبةسنة ب 50العینة أعمارهم تفوق 

  .محل الدراسة

  المستوى التعلیميحسب العینة توزیع : ثالثا

  .بیان نتائج توزیع افراد عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي) 10-4(تم في الجدول 

  المستوى التعلیميالعینة حسب  أفرادتوزیع ): 10-4(جدول رقم 

 المجموع
د/ماجستیر

  كتوراه
  ثانوي تقني لیسانس  مهندس ماستر

دون 

 الثانوي
  البیان

 العدد 29  115 51 100  63 67  00  425

 )%( النسبة 6.82 27.06 12.00  23.53 14.82  15.77 00 %100

  SPSS 23 باالعتماد على نظام الباحثإعداد : المصدر

مستوى ثانوي؛ ویلیهم فئة ذات العینة لدیهم  أفراد ما یفوق ربعیتبین من خالل الجدول أعاله أن 

هم حاملي ) %54.12(العینة  أفراد، كما نالحظ أن أكثر من نصف )%23.5(مستوى لیسانس بنسبة 

یشیر ؛ مما قد المحلیة دارةاإلارتفاع المستوى التعلیمي للموارد البشریة في  إلىشهادة جامعیة؛ وهذا یشیر 

 . اإللكترونیة دارةاإلالتحول نحو توفر بعض المؤهالت المرتبطة ب إلى
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  ت الخبرةسنواحسب العینة توزیع : رابعا

  توزیع أفراد العینة حسب سنوات الخبرة) 11-4(یتضمن الجدول 

  سنوات الخبرةالعینة حسب  أفرادتوزیع ): 11-4(جدول رقم 

  البیان سنوات5أقل من  سنوات 09 إلى 5من  سنة 15 إلى 10من سنة 15أكثر من  المجموع

 العدد 94 117 71 143  425

 ) %( ةالنسب 22.11 27.53 16.71  33.65 %100

  SPSS 23 باالعتماد على نظام الباحثإعداد : المصدر

نسبة  خمسة عشر سنة، وتقدر تهمخبر  تتجاوزالعینة  أفرادثلث تبین من خالل الجدول أعاله أن  

على التوالي من )%22.11(و) % 27.53(ـ ب) سنوات 5اقل من ( منو ) سنوات 10 إلى 5من( الفئات

 ). سنة 15 إلى10من (هي الفئة ) %16.71(بینما كانت أقل نسبة العینة المدروسة،  أفرادإجمالي 
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  العینة على متغیرات الدراسة أفرادالتحلیل الوصفي إلجابات : المبحث الثاني

من عبارات ) فقرة(العینة المدروسة حول كل عبارة  أفرادعرض مدى اتفاق  إلىیهدف هذا التحلیل 

  .ضمون العبارةاالستبیان، لتحدید موقفهم من م

  التنظیمیة التحلیل الوصفي لمتغیر المتطلبات: األولالمطلب 

اسـتخدم الباحـث متصـلة بالمتطلبـات التنظیمیـة، وقـد ) متغیـر(عبـارة  اثنـا عشـرأداة الدراسـة  تضمنت

االنحــراف المعیــاري والترتیــب، الوســط الحســابي؛ المتطلبــات التنظیمیــة  محــورالتحلیــل الوصــفي لعبــارات فـي 

  :التحلیل كالتالي جت نتائوكان

  اإللكترونیة دارةاإلالمتطلبات التنظیمیة لتطبیق  المتعلقة بفقرة الوصفي نتائج التحلیل: )12-4(جدول 

  العبارة الرقم
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
  الترتیب

V1  2  1.018  3.48 اإللكترونیة دارةاإلخطة واضحة لتطبیق  دارةاإلتعتمد  

V2   1 0.795  3.73 اإللكترونیة دارةاإلتطبیق  أمامال تشكل عائقا المركزیة  

V3   5  0.991  3.32 اإللكترونیة دارةاإلالمؤسسة لتطبیق  إدارةوجود رؤیة مستقبلیة واضحة لدى  

V4   9 1.025  3.16 اإللكترونیة دارةاإلتطبیق  أهدافیشارك الموظفون في تحدید  

V5  
 دارةاإلاصة بمتابعة برنامج تطبیق خ) مكتب أومصلحة ( إداریةتوجد وحدة 

 اإللكترونیة
3.25 1.046 7  

V6   8  1.015 3.19 اإللكترونیة دارةاإلتساعد على التحول نحو  اإلداریة جراءاتاإلتوجد مرونة في  

V7   11 0.995 3.10 اإللكترونیة دارةاإلمن اجل تطبیق  اإلداریةیوجد تنسیق بین المصالح  

V8   6 1.098 3.26 اإللكترونیة دارةاإللعلیا عملیة تنفیذ مشروع ا دارةاإلیدعم رؤساء  

V9  
 دارةاإلتطبیق  أهدافو لتحسیس الموظفین بأهمیة  إجراءاتب دارةاإلتقوم 

 اإللكترونیة
3.05 1.06  12  

V10   10 1.030 3.12 دارةاإلالهیكل التنظیمي الحالي وتوزیع المسؤولیات یساعدان على تطبیق  
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 اإللكترونیة

V11  4  1.017 3.40 اإللكترونیة دارةاإلمتلك المؤسسة القدرة المالیة لتحمل تكلفة تطبیق ت  

V12   3 1.070 3.43 اإللكترونیة دارةاإلالعمل من اجل اعتماد  إجراءاتیتم تبسیط  

    0.752  3.29  لمتغیر المتطلبات التنظیمیة اإلجمالي

 SPSS  23 باالعتماد على نظاممن إعداد الباحث  :رالمصد

یالحظ من الجدول أعاله أن األوساط الحسابیة لجمیع الفقرات تفوق الوسط الحسابي 

، ویزداد هذا حول هذه الفقرات عینة الدراسة أفرادبین حالة االتفاق على  یدلّ ، وهذا )3.00(النظري

، وهي رونیةاإللكت دارةاإلتطبیق  أماما المركزیة ال تشكل عائقً : والتي تنص على) 02(االتفاق حول الفقرة 

 عینة الدراسة یرون أفرادجمیع ، ویعني هذا أن )0.795(بانحراف معیاري) 3.73(ذات الوسط الحسابي 

  .وشبه متفقین على ذلك اإللكترونیة دارةاإلعائقًا أمام تطبیق  أبداً  أن المركزیة ال تشكل

بمتوسط  ،اإللكترونیة دارةاإلخطة واضحة لتطبیق  دارةاإلتعتمد  :علىالتي تنص  )01(وتلیها الفقرة       

تعتمد خطة  دارةاإل، أي یعني الموافقة على أن والتي تدل على حالة موافق بالمقیاس الخماسي )3.48(

العمل من أجل  جراءاتوأیضا هناك موافقة على أن هناك تبسیط إل ؛اإللكترونیة دارةاإلواضحة لتطبیق 

كأقصى ) 3.40(وتراوحت متوسطات باقي الفقرات بین ). 3.43متوسط یساوي ( اإللكترونیة دارةاإلاعتماد 

على شبه  یدلّ والذي ) 1.098و 0.991(كأدنى قیمة وبانحراف معیاري یتراوح بین ما بین ) 3.05(قیمة و

أن المتوسط الحسابي العام للمتطلبات ) 12- 4(ویتضح أیضا من الجدول رقم . حول هذه الفقراتاالتفاق 

  . اإللكترونیة دارةاإلمما یعني الموافقة على أن هناك متطلبات تنظیمیة لتطبیق  3.29التنظیمیة یقدر بـ 

  التحلیل الوصفي لمتغیر المتطلبات البشریة: المطلب الثاني

في  اإللكترونیة دارةاإلمحور المتطلبات البشریة مدى توفر المتطلبات البشریة لتطبیق  یفحص

المتوسط  العینة على مجموعة فقرات المحور، نجد ان أفرادات ومن خالل إجابالمحلیة في الجزائر،  دارةاإل

بالمقیاس الخماسي بقلیل، مما یعني " غیر متأكد" إجابة، وهو أعلى من )3.38( بلغ الحسابي العام

 دارةاإلعلى المتطلبات البشریة لتطبیق حد ما  إلىالمحلیة في الجزائر تتوفر  دارةاإلالموافقة على أن 

  .اإللكترونیة
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  اإللكترونیة دارةاإلالمتطلبات البشریة لتطبیق  المتعلقة بفقرة الوصفي نتائج التحلیل: )13- 4(جدول ال

  العبارة الرقم
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
  الترتیب

H1  10  1.092  3.20 هاأهدافو  اإللكترونیة دارةاإلتوجد معرفة لدى الموظفین بمفهوم  

H2  5 0.783  3.65 المؤسسة اإللكترونیة دارةاإلتحول نحو تطبیق یتقبل الموظفون التغییر وال  

H3  9  0.990  3.20  اإللكترونیة دارةاإلتوجد معرفة كافیة بالتقنیات والتكنولوجیا الخاصة ب  

H4   2 0.857  3.74  اإللكترونیة دارةاإلهناك قناعة لدى الموظفین بجدوى تطبیق  

H5   3 0.985 3.71  بسبب استخدام الحاسوب داریةاإلال یتخوف الموظفون من زیادة مهامهم  

H6   6  1.102 3.31 الحاسوب في المؤسسة أجهزةیوجد عدد من الموظفین المتخصصین في صیانة  

H7   1 0.822 3.99  مهامهم أداءهناك رغبة لدى الموظفین في استخدام جهاز الحاسوب في  

H8   4 1.003 3.66 ونیةاإللكتر هناك ثقة عالیة لدى الموظفین في التعامالت  

H9   11  1.344 3.15 اإللكترونیةیشارك الموظفون في دورات تدریب وتأهیل الستخدام التقنیات  

H10   8 1.195 3.26  اإللكترونیة دارةاإلتتوفر المؤسسة على الكوادر المتخصصة في  

H11 12  1.278 3.09 ة للموظفینییتم تخصیص موارد مالیة لتنظیم الدورات التدریب  

H12  13  1.242  3.08 اإللكترونیةیتم تحفیز الموظفین الستخدام التقنیات  

H13   7  1.209  3.30 اإللكترونیة األجهزةیوجد في المؤسسة موظفین فنیین قادرون على صیانة  

H14   14 1.253 2.99  الخاصة اإللكترونیةتتوفر المؤسسة على مبرمجین مؤهلین لتصمیم البرامج  

    0.721  3.38  لمتطلبات البشریةلمتغیر ا اإلجمالي

  SPSS  23 باالعتماد على نظاممن إعداد الباحث  :رالمصد

هناك رغبة لدى الموظفین في استخدام جهاز الحاسوب في : )07(الفقرة  أن من الجدول نالحظ

تتوفر ): 14(فقرة بینما تمثل ال ،)3.99(بمتوسط حسابي یقدر بـ  ، تتصدر فقرات المحورأداء مهامهم
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) 2.99(بمتوسط  الفقرات ترتیباً  آخر، الخاصة اإللكترونیةلمؤسسة على مبرمجین مؤهلین لتصمیم البرامج ا

انعدام وجود المبرمجین المؤهلین  أي على هذا المتطلب دارةاإلعلى عدم الموافقة على توفر  یدلّ والذي 

  . المحلیة دارةاإللتصمیم برامج الكترونیة خاصة بعمل 

بانحراف  )3.38( قیمة توسط عبارات محور المتطلبات البشریة نجده قد بلغمن خالل تحلیل م

 دارةاإلالموارد البشریة تملك بعض المهارات الالزمة لتطبیق  أن، یمكن القول )0.721(معیاري 

هذا  نتائجللعینة الواحدة، و  )T-student( "ستودنت" وللتأكد من ذلك یمكن استخدام اختبار ؛اإللكترونیة

  :مبینة في الجدول التالي اراالختب

 للعینة الواحدة لمتغیر المتطلبات البشریة )T(نتائج اختبار): 14- 4(الجدول رقم 

 

 

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 4525. 3150. 38372. 000. 424 10.967 البشریة المتطلبات

 SPSS  23 باالعتماد على نظاممن إعداد الباحث  :المصدر
 

یمكن رفض فرضیة عدم توفر المؤهالت ) t=10.967( "ستودنت"حصائیة اإلقیمة المن خالل 

وهي أصغر من ) sig=0.000(المحلیة في الجزائر، وهو ما تؤكده القیمة االحتمالیة  دارةاإلالبشریة في 

، لكن اإللكترونیة دارةاإللقول أن هناك بعض المؤهالت البشریة التي تساعد على تطبیق إذ یمكن ا ؛1%

  .اإللكترونیة دارةاإللتحقیق التوجه نحو  متطلبًا أساسیاً  المتطلبات البشریة تعدیعني أن تبقى غیر كافیة، و 

  التحلیل الوصفي لمتغیر المتطلبات التقنیة: المطلب الثالث

ي نتائج التحلیل الوصفي لعبارات محور المتطلبات التقنیة باستخدام الوسط یتضمن الجدول الموال

  .الحسابي و االنحراف المعیاري
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  المتعلقة بمحور المتطلبات التقنیة الوصفي نتائج التحلیل: )15- 4(رقمجدول ال

  العبارة الرقم
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
  الترتیب

Q1 
في  اإللكترونیة دارةاإلالكومبیوتر الالزمة لتطبیق  أجهزةتتوفر 

 .المؤسسة
3.781  0.964  1  

Q2  3  0.971  3.482 الكومبیوتر بصفة دوریة أجهزةتتم عملیات صیانة  

Q3 
والبرامج الالزمة  األجهزةمیزانیة كافیة لتحدیث  دارةاإلتخصص 

 اإللكترونیة دارةاإللتطبیق 
3.621  0.887  2  

Q4 8  0.981  3.131 ة قواعد بیانات الكترونیة دقیقة ومتكاملةتمتلك المؤسس  

Q5 11  0.979  3.096 تتوفر برمجیات الكترونیة تتناسب مع عمل المؤسسة  

Q6  14 0.970 2.997 المطبقة في المؤسسة اإللكترونیةتتوفر تحدیثات البرامج  

Q7  7 1.120 3.136 تعتمد المؤسسة االتصال االلكتروني والبرید االلكتروني  

Q8   المختلفة عبر شبكة  اإلداریةیوجد ربط الكتروني بین المصالح

 الكترونیة داخلیة
3.054 1.107 13  

Q9  5 1.141 3.322 تتوفر في مصالح المؤسسة خدمة االنترنت  

Q10  4 1.109 3.345 تمتلك المؤسسة موقع الكتروني على شبكة االنترنت  

Q11   6 1.175 3.214 ت المؤسسةلحمایة قواعد بیانا أمنىیوجد نظام  

Q12   10 1.017 3.101 االمن المعلوماتي بأهمیةهناك وعي لدى الموظفین  

Q13   12 1.032 3.094 المخزنة الكترونیا األساسیةیتم توفیر نسخ احتیاطیة للمعلومات  

Q14  
والمعدات  األجهزةالمؤسسة جمیع االحتیاطات لحمایة  إدارةتتخذ 

 خطاراألمن جمیع  اإللكترونیة
3.103  1.154 9  

   0.777  3.248  التقنیة المتطلبات لمتغیر اإلجمالي  

 SPSS  23 باالعتماد على نظاممن إعداد الباحث  :المصدر
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وهو  ،)3.24(المتطلبات التقنیة قد بلغ متوسطه العام  متغیر أنیالحظ من خالل الجدول أعاله 

المحلیة في  دارةاإلیعني الموافقة الخجولة على أن  بالمقیاس الخماسي، مما "عدم التأكد"أعلى بقلیل عن 

 أجهزةهناك موافقة على توفر  أن إلىالجزائر تتوفر على جمیع المتطلبات التقنیة، كما یشیر الجدول ذاته 

 األجهزةتخصص میزانیة كافیة لتحدیث  دارةاإلكما أن  ؛اإللكترونیة دارةاإلالكومبیوتر الالزمة لتطبیق 

لكن لیست هناك موافقة على أنها تتوفر على تحدیثات البرامج  ؛اإللكترونیة دارةاإلمة لتطبیق والبرامج الالز 

  . اإللكترونیة دارةاإلفي المتطلبات التقنیة لتطبیق  شكل نقصاً المطبقة، وهو ما ی اإللكترونیة

  التحلیل الوصفي لمتغیر المتطلبات القانونیة: المطلب الرابع

نتائج التحلیل الوصفي إلجابات أفراد العینة على عبارات محور ) 16- 4(یوضح الجدول رقم 

  .المتطلبات القانونیة

  المتعلقة بمحور المتطلبات القانونیة الوصفي نتائج التحلیل: )16-4(جدول رقم

  العبارة الرقم
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
  الترتیب

Y1  1  1.068  3.018 خاصة بتوثیق المعلومات وتصدیقها إجراءاتتوجد  

Y2  6  0.985  2.967 اإللكترونیة دارةاإلتتوفر القوانین والتشریعات التي تنظم معامالت  

Y3  5  1.019  2.969 اإللكترونیة دارةاإلمعامالت  أطرافتوجد القوانین التي تحمي  

Y4 4  0.977  3.002 والتشریعات الموجودة تضمن سریة وخصوصیة المعلومات القرانین  

Y5 7  0.949  2.938 اإللكترونیة دارةاإلئح تنظیمیة متعلقة بتطبیق توجد لوا  

Y6  3 1.047 3.011 اإللكترونیة دارةاإلتوجد القوانین التي تجرم مخترقي شبكات  

Y7   العلیا تتعلق بأمن وسالمة  دارةاإلتوجد تعلیمات واضحة من

 اإللكترونیةالمعلومات 
3.011 1.015 

2  

    0.870  2.988  القانونیة اإلجمالي لمتغیر المتطلبات 

  SPSS   23 باالعتماد على نظاممن إعداد الباحث  :المصدر
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على عدم  یدلّ والذي ) 2.988(من خالل الجدول نسجل أن متوسط محور المتطلبات القانونیة بلغ 

؛ كترونیةاإلل دارةاإلالمحلیة في الجزائر على المتطلبات القانونیة لتطبیق  دارةر اإلمن توف) محاید(التأكد 

، اإللكترونیة دارةعدم الموافقة على أن هناك قوانین وتشریعات تنظم معامالت اإل إلىكما یشیر الجدول 

والقوانین التي تحمي أطراف هذه المعامالت؛ إذ قدر المتوسط الحسابي للعبارتین الخاصتین بذلك بـ 

) 05(االتجاه تتذیل الفقرة على التوالي، وفي نفس ) 1.019(و) 0.985(وبانحراف معیاري ) 2.96(

المحلیة على لوائح تنظیمیة تتعلق  دارةوالتي تعبر عن عدم تأیید توفر اإل) 2.938(الترتیب بمتوسط قدره 

  .اإللكترونیة دارةاإلبتطبیق 

  التحلیل الوصفي لمتوسط المتطلبات: المطلب الخامس

 دارةاإلمتطلبات تطبیق یهدف التحلیل الوصفي لمتوسط المتطلبات إلى التعرف على ترتیب 

 أكثر، من أجل تحدید أي من هذه المتطلبات أو أهمیتها النسبیة المحلیة في الجزائر دارةاإلفي  اإللكترونیة

ن العمل على توفیره، والجدول التالي یبین أبش جراءاتاإلاتخاذ  بأولویةیحظى  أنیجب  وأیها، توفراً 

  .من اجل ترتیب المتطلباتاستخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

  المتعلقة بمتوسط محاور المتطلبات  الوصفي نتائج التحلیل: )17-4(جدول رقم

  المحور الرقم
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
  الترتیب

  2  0.752  3.295 محور المتطلبات التنظیمیة 1

  1  0.721  3.383 محور المتطلبات البشریة 2

  3  0.777  3.248 محور المتطلبات التقنیة 3

  4  0.870  2.988 محور المتطلبات القانونیة 4

    0.656  3.229  اإلجمالي لمتغیر المتطلبات

  SPSS   23 باالعتماد على نظاممن إعداد الباحث  :المصدر

عدم توفر  إلىالمحلیة یشیر  دارةترتیب توفر المتطلبات في اإل أنمن خالل الجدول نالحظ 

المحلیة في الجزائر على توفر اإلمكانیات البشریة التي  دارةیظهر توفر اإل ینفي حالمتطلبات القانونیة، 

، والذي یلیه محوري المتطلبات التنظیمیة والمتطلبات التقنیة على اإللكترونیة دارةتساعد في تطبیق اإل

ه المتطلبات المحلیة في الجزائر على إمكانیات كبیرة تتمثل في هذ دارةتوفر اإل إلىالترتیب، وهو ما یشیر 

  .اإللكترونیة دارةلتطبیق اإل
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  اختبار فرضیات الدراسة: ث الثالثالمبح

لـــى التحلیـــل اإلحصـــائي الســـابق الـــذي ســـاعدنا فـــي اإلجابـــة علـــى العدیـــد مـــن التســـاؤالت إإضـــافة           

ار لهـا، نحـاول فـي هـذا المبحـث اختبـ رفـض الفرضـیات المقترحـة كإجابـات المطروحة فـي دراسـتنا وقبـول أو

فرضـیات الدراسـة المتبقیـة، بـإجراء اختبـارات ترمـي إلـى قبـول أو رفـض هـذه الفرضـیات، وفیمـا یـأتي عــرض 

  :لهذه االختبارات

  .األولىالرئیسیة اختبار الفرضیة : األولالمطلب 

  :كاألتي الفرضیة األولىتم صیاغة 

 دارةمتطلبات تطبیق اإل ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائیة بین آراء عینة الدراسة حول توفر" 

  .")الرتبة وسنوات الخبرة(تعزى لمتغیراتهم الشخصیة  اإللكترونیة

  :والتي تتفرع منها الفرضیات الفرعیة التالیة     

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أراء أفراد عینة الدراسة حول " :الفرضیة الفرعیة األولى - 

  ؛")0.05(تعزى لمتغیر الرتبة عند مستوى معنویة  یةاإللكترون دارةتوفر متطلبات تطبیق اإل

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أراء أفراد عینة الدراسة حول " :الفرضیة الفرعیة الثانیة - 

االلیكترونیة تعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة عند مستوى معنویة  دارةمتطلبات تطبیق اإل

  ؛")0.05(

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أراء أفراد عینة الدراسة حول ال " :الفرضیة الفرعیة الثالثة - 

تعزى لمتغیري الرتبة وعدد سنوات الخبرة مجتمعة عند مستوى معنویة  اإللكترونیة دارةمتطلبات اإل

)0.05( ".  

  :األولى الرئیسیة اختبار الفرضیة الفرعیة األولى للفرضیة - أوالً 

  :على أنهالفرعیة تنص هذه الفرضیة    

 دارةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أراء أفراد عینة الدراسة حول توفر متطلبات تطبیق اإل "

  ." )0.05(تعزى لمتغیر الرتبة عند مستوى معنویة  اإللكترونیة

ولمعرفة إذا ما كانت تلك الفروقات معنویة أم ال یتم استخدام تحلیل التباین األحادي من خالل         

  .تبار تجانس التباینإجراء اخ
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 :تعزى لمتغیر الرتبة اإللكترونیة دارةحول توفر المتطلبات لتطبیق اإلاختبار تجانس نتائج  -1

یقوم الباحث بإجراء اختبار التجانس للتباین لیحكم على صالحیة إجراء هذا االختبار بإجراء 

ویتم الحكم من خالل قیمة مستوى  اختبار تحلیل التباین األحادي، یتیح لنا هذا االختبار متابعة التحلیل

ُیعتمد على هذا كما . )F( ومستوى المعنویة المحسوبة المرافقة لقیمة) 0.05(المعنویة المعتمدة في الدراسة

  .االختبار لمعرفة مدى تجانس التباین

لفحص تجانس التباین لفئات متغیر المتطلبات حسب  "لیفین"نتائج اختبار ): 18- 4(الجدول رقم 

 الرتبة

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 009. 418 6 2.911 التنظیمیة المتطلبات

 000. 418 6 6.362 البشریة المتطلبات

 000. 418 6 11.557 التقنیة المتطلبات

 000. 418 6 5.187 القانونیةالمتطلبات 

  SPSS   23 باالعتماد على نظاممن إعداد الباحث  :المصدر

 P-valueأن القیمة االحتمالیة لهذا اإلحصاء  )Levene Statistic( "نلیفی" فقد بینت قیمة 

=Sig    ولهذا نرفض فرضیة تجانس )0.05(وهي أصغر من مستوى المعنویة المعتمد في هذه الدراسة ،

وبالتالي یمكن إكمال تحلیل التباین مع عدم اشتراط تجانس التباین بین مجموعات متغیر الرتبة،  ،التباینات

  .)Dunnett’s C Post Hoc Test " (دونت س للمقاربات البعدیة"ستخدم اختبار حیث ن

 :الرتبة لمتغیر تعزى اإللكترونیة دارةاإل تطبیق متطلبات توفر حولنتائج التحلیل التباین األحادي  -2

  :تحلیل التباین لهذا المتغیر في الجدول التالي تظهر نتائج      
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 لتطبیق المتطلبات تحلیل التباین األحادي لمعرفة الفروق في مدى توفرنتائج ال): 19- 4(رقم  الجدول

  .الرتبة لمتغیر تعزى اإللكترونیة دارةاإل

  مصدر التباین  المتغیر
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات
  Fقیمة  

مستوى 

  الداللة
  الداللة

المتطلبات 

  التنظیمیة 

 1.393 6 8.359  بین المجموعات

2.514 0.021 
  معنویة

 )توجد فروق(  
 0.554 418 231.623  خارج المجموعات

  424 239.982  اإلجمالي

المتطلبات 

  البشریة

 2.296 6 13.774  بین المجموعات

4.639 0.000 
  معنویة

 )توجد فروق(  
 0.495 418 206.832  خارج المجموعات

  424 220.605  اإلجمالي

المتطلبات 

  التقنیة

 2.856 6 17.134  بین المجموعات

4.996 0.000 
  معنویة

  )توجد فروق(   
 0.572 418 238.917  خارج المجموعات

  424 256.052  اإلجمالي

المتطلبات 

  القانونیة

 8.152 6 48.913  بین المجموعات

12.520 0.000 
  معنویة

 )توجد فروق(  
 0.651 418 272.174  خارج المجموعات

  424 321.087  مالياإلج

  المتطلباتكل 

 1.951 6 11.707  بین المجموعات

4.765 0.000 
  معنویة

 )توجد فروق(  
 0.409 418 171.164  خارج المجموعات

  424 182.871  اإلجمالي

  SPSS   23 باالعتماد على نظاممن إعداد الباحث  :المصدر

قد  اإللكترونیة دارةالمحسوبة لواقع متطلبات تطبیق اإل )F ( من خالل الجدول أعاله یتبین أن قیمة 

 =Sig، كما أن القیمة االحتمالیة المقابلة المحسوبة تساوي )6،418( وذلك بدرجة حریة،  F=4.765بلغت 
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أي نرفض الفرضیة العدمیة  ،على معنویتها یدلّ ، مما )α≥0.05(وهي أصغر من مستوى معنویة  0.000

تعزى لمتغیر  اإللكترونیة دارةروق ذات داللة إحصائیة لواقع متطلبات تطبیق اإلف توجدال  :"التي تقول

  ."الرتبة

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین أراء أفراد عینة  :"فرضیة البدیلة أي أنالوبالتالي یتم قبول          

أن  أي. ")0.05( معنویة تعزى لمتغیر الرتبة عند مستوى اإللكترونیة دارةالدراسة حول متطلبات تطبیق اإل

  . ومتغیر الرتبة اإللكترونیة دارةهناك عالقة ما بین مدى توفر المتطلبات لتطبیق اإل

  :اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة للفرضیة الرئیسیة األولى: ثانیا

  :نهأعلى الفرعیة تنص هذه الفرضیة    

 دارةلدراسة حول توفر متطلبات تطبیق اإلال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أراء أفراد عینة ا "

  .")0.05(تعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة عند مستوى معنویة  اإللكترونیة

ولمعرفة إذا ما كانت تلك الفروقات معنویة أم ال یتم استخدام تحلیل التباین األحادي من خالل 

  .إجراء اختبار تجانس التباین

تعزى لمتغیر عدد سنوات  اإللكترونیة دارةات لتطبیق اإلحول توفر المتطلباختبار تجانس نتائج  -1

 :الخبرة

قمنا بإجراء اختبار التجانس للتباین للتأكد من شرط اختبار تحلیل التباین األحادي، ویتم الحكم 

ومستوى المعنویة المحسوبة المرافقة ) 0.05(من خالل مقارنة قیمة مستوى المعنویة المعتمدة في الدراسة

  .)F (لقیمة

یفین لفحص تجانس التباین لفئات متغیر المتطلبات حسب نتائج اختبار ل): 20- 4(الجدول رقم 

 الخبرة

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 435. 421 3 0.912 المتطلبات التنظیمیة

 011. 421 3 3.792 المتطلبات البشریة

 000. 421 3 8.759 المتطلبات التقنیة
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 092. 421 3 2.163 المتطلبات القانونیة

 030. 421 3 3.015  اإللكترونیة دارةمتطلبات تطبیق اإل

  SPSS   23 باالعتماد على نظاممن إعداد الباحث  :المصدر

   P-value =Sigأن القیمة االحتمالیة لهذا اإلحصاء) Levene Statistic" (لیفین" فقد بینت قیمة 

المتطلبات البشریة، (بالنسبة للمتغیرات التالیة ) 0.05(أصغر من مستوى المعنویة المعتمد في الدراسة 

، ولهذا نرفض فرضیة تجانس التباینات وبالتالي یمكن إكمال تحلیل التباین مع عدم )المتطلبات التقنیة

  .اشتراط تماثل تباین فئات عدد سنوات الخبرة

عدد  لمتغیر تعزى ةاإللكترونی دارةاإل تطبیق متطلبات توفر حولنتائج التحلیل التباین األحادي  -2

 :سنوات الخبرة

  :تحلیل التباین لهذا المتغیر في الجدول التالي تظهر نتائج      

 لتطبیق المتطلبات نتائج التحلیل التباین األحادي لمعرفة الفروق في مدى توفر): 21- 4(رقم  الجدول

  .عدد سنوات الخبرة لمتغیر تعزى اإللكترونیة دارةاإل

  مصدر التباین  المتغیر
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات
  Fقیمة  

مستوى 

  الداللة
  الداللة

المتطلبات 

  التنظیمیة 

 1.710 3 8.359  بین المجموعات

3.066 0.028 
  معنویة

 )توجد فروق( 
 0.558 421 231.623  خارج المجموعات

  424 239.982  اإلجمالي

المتطلبات 

  البشریة

 1.762 3 13.774  بین المجموعات

3.444 0.000 
  معنویة

 )توجد فروق(  
 0.511 421 206.832  خارج المجموعات

  424 220.605  اإلجمالي

المتطلبات 

  التقنیة

 3.641 3 17.134  بین المجموعات

6.253 0.017 
  معنویة

 0.582 421 238.917  خارج المجموعات  )توجد فروق(  
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  424 256.052  اإلجمالي

المتطلبات 

  القانونیة

 5.157 3 48.913  بین المجموعات

7.104 0.000 
  معنویة

 )توجد فروق(  
 0.726 421 272.174  خارج المجموعات

  424 321.087  اإلجمالي

  المتطلبات

 2.319 3 11.707  بین المجموعات

5.551 0.001 
  معنویة

 )توجد فروق(  
 0.418 421 171.164  خارج المجموعات

  424 182.871  اإلجمالي

  SPSS   23 باالعتماد على نظاممن إعداد الباحث  :المصدر

 اإللكترونیة دارةالمحسوبة لواقع متطلبات تطبیق اإل F من خالل الجدول أعاله یتبین أن قیمة نجد

وبة تساوي ، كما أن القیمة االحتمالیة المقابلة المحس)3،421( وذلك بدرجة حریة  F=5.551قد بلغت 

Sig= 0.000  0.05(وهي أصغر من مستوى معنویة≤α( على المعنویة، إذ نرفض الفرضیة  یدلّ ، مما

تعزى  اإللكترونیة دارةالعدمیة التي تقول ال وجود لفروق ذات داللة إحصائیة لواقع متطلبات تطبیق اإل

  .لمتغیر عدد سنوات الخبرة

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین أراء أفراد عینة  :"فرضیة البدیلة أي أنالوبالتالي یتم قبول 

تعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة عند مستوى معنویة  اإللكترونیة دارةالدراسة حول متطلبات تطبیق اإل

  .اإللكترونیة دارةأن عامل سنوات الخبرة له عالقة كبیرة مع توفر المتطلبات لتطبیق اإل أي. ")0.05(

 :األولى لفرضیة الرئیسیةالفرعیة الثالثة ل لفرضیةاختبار ا: ثالثا

  :نهأعلى الفرعیة الفرضیة هذه تنص        

 اإللكترونیة دارةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أراء أفراد عینة الدراسة حول توفر المتطلبات اإل"

  .")0.05(تعزى لمتغیري الرتبة وعدد سنوات الخبرة مجتمعة عند مستوى معنویة 
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تعزى لمتغیري  اإللكترونیة دارةالثنائي لمدى توفر متطلبات تطبیق اإل اختبار تجانس التباینائج نت -1

 :الرتبة وعدد سنوات الخبرة مجتمعة معاً 

قد بینت قیمة و یمكن معرفة مدى تجانس التباین الثنائي،  "فینیل "باالعتماد على هذا اختبار

Levene Statistic  اإلحصاء أن القیمة االحتمالیة لهذاP-value =Sig = 6.849    وقیمة المعنویة

، ولهذا ال یمكن قبول )α≥0.05(وهي أصغر من مستوى المعنویة المعتمد في هذه الدراسة ) 0.000(

  .فرضیة تجانس التباینات

 .اختبار تجانس التباین): 22- 4(رقم  الجدول

  Levene Statistic  Sig  العنصر

 0.000 6.849  نیةاإللكترو  دارةمتطلبات تطبیق اإل

  SPSS 23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

وفق متغیر الرتبة وعدد  اإللكترونیة دارةنتائج تحلیل التباین الثنائي لمدى توفر متطلبات تطبیق اإل -2

 :سنوات الخبرة مجتمعة معاً 

  .لمتغیرتحلیل التباین الثنائي لهذا ا یعرض الجدول التالي نتائج

 اإللكترونیة دارةمدى متطلبات اإلنتائج التحلیل التباین الثنائي لمعرفة الفروق حول ): 23- 4(الجدول

  .وفق متغیري الرتبة وعدد سنوات الخبرة مجتمعة معاً 

  مصدر التباین  المتغیر
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات
  Fقیمة 

مستوى 

  الداللة
  الداللة

متطلبات تطبیق 

 دارةاإل

   اإللكترونیة

 0.000 4.165 1.580 6 9.477  الرتبة

  معنویة

 )توجد فروق(

 0.051 2.610 0.990 3 2.969  سنوات الخبرة

 0.002 2.567 0.974 13 12.656  التفاعل

 0.379 402 152.467  الخطأ

    

   424 182.871  الكلي المصحح

 SPSS 23برنامج  من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات :المصدر
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تبعا لرتبة  اإللكترونیة دارةفي متطلبات تطبیق اإل من خالل الجدول أعاله یتبین أن هناك فروقاً 

، وقد 0.05على مستوى أقل من  إحصائیاً المحسوبة وهي دالة  F=4.165 الموظف حیث بلغت قیمة 

تبعا لعدد سنوات  لكترونیةاإل دارةفي متطلبات تطبیق اإل تبین من خالل نفس الجدول أن هناك فروقاً 

أي أن المتطلبات تختلف حسب خبرة الموظف، حیث بلغت قیمة  المحلیة، اإلدارةي موظفالخبرة لدى 

F=2.610  0.05على مستوى أقل من  إحصائیاً المحسوبة وهي دالة.  

متغیري الرتبة وعدد سنوات الخبرة على متطلبات تطبیق  كما تبین أن هناك أثر للتفاعل بین

 =Sigوالقیمة االحتمالیة المقابلة المحسوبة الكلیة بلغت  F=2.567 بلغت قیمة؛ إذ اإللكترونیة دارةاإل

نرفض الفرضیة ومنه على معنویتها  یدلّ ، مما )α≥0.05(وهي أقل من مستوى معنویة ،  0.002

لدراسة حول ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أراء أفراد عینة ا" :التي تنص على أنه ،العدمیة

متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تعزى لمتغیري الرتبة وعدد سنوات الخبرة مجتمعة عند مستوى معنویة 

فروق ذات داللة إحصائیة لتصورات موظفي  توجد أي أنهوبالتالي یتم قبول الفرضیة البدیلة  ".)0.05(

وفق متغیري الرتبة وعدد سنوات الخبرة  نیةاإللكترو  دارةفیما یتعلق متطلبات تطبیق اإل المحلیة دارةاإل

   .مجتمعة

  :الثانیةالرئیسیة اختبار الفرضیة  :المطلب الثاني

  :تم صیاغة الفرضیة الثانیة كاألتي       

  "ال یوجد إدراك كبیر لمفهوم اإلدارة اإللكترونیة لدى الموظفین في اإلدارة المحلیة " 

لدى عینة  اإللكترونیة دارةسط إدراك مفهوم اإللفحص وجود فرق بین متو  Tنستخدم اختبار 

أن ) 24-4(د من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ج، وقد وُ 3الدراسة والمتوسط النظري وهو 

  ) 0.83(بانحراف معیاري ) 3.3035( لدى العینة هو اإلدارة االلكترونیة مفهوممتوسط المعرفة ب

 اإللكترونیة دارةالمعیاري لمتغیر المعرفة باإلالمتوسط واالنحراف ): 24- 4(الجدول رقم 

 االنحراف المتوسط االنحراف المعیاري المتوسط N المتغیر

 04066. 83813. 3.3035 425 اإللكترونیة دارةباإل المعرفة

 SPSS 23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر
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وقیمة  0.01ئیة عند مستوى معنویة أقل من ، وهي ذات داللة إحصا t=7.466وقد بلغت قیمة 

بمفهوم اإلدارة االلكترونیة المحسوبة هي أكبر من القیمة الجدولیة، وعلیه فإن مستوى المعرفة  Tاختبار 

  .أعلى من المستوى النظري

  اإللكترونیة دارةللعینة الواحدة لمتغیر المعرفة باإل )T(نتائج اختبار): 25- 4(الجدول رقم 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 3834. 2236. 30353. 000. 424 7.466 اإللكترونیة دارةباإل المعرفة

 SPSS 23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

  ضیة الثالثةاختبار الفر : المطلب الثالث

  : تم صیاغة الفرضیة الثالثة كاألتي

ألفراد عینة الدراسة على ترتیب ) المحلیة دارةهیئات اإل( یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لمقر العمل ال"

  ."المحلیة دارةفي اإل اإللكترونیة دارةمتطلبات تطبیق اإل

لتعرف على مدى وجود فروق ، وذلك ل"كروسكال والیز " الختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار

 )26- 4(، حیث یظهر الجدول رقماإللكترونیة دارةبین أراء عینة الدراسة حول ترتیب متطلبات تطبیق اإل

حول ) الدائرة، البلدیة الوالیة،( اإلداریة الهیئاتنتائج التحلیل اإلحصائي آلراء عینة الدراسة حسب 

  .اإللكترونیة دارةمتطلبات تطبیق اإل
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حول متطلبات  اإلداریةنتائج التحلیل اإلحصائي آلراء عینة الدراسة حسب الهیئة ): 26- 4(رقم جدول 

  اإللكترونیة دارةتطبیق اإل

 المتطلبـــات

 البلدیة الدائرة الوالیة

وســـط 
 حسابي

انحراف 
 معیارى

وسط 
 حسابى

انحراف 
 معیارى

وسط 
 حسابى

انحراف 
 معیارى

 0.69 4.29 0.64 3.42 0.75 3.24 المتطلبات التنظیمیة

 0.54 4.21 0.74 3.39 0.71 3.36 المتطلبات البشریة

 0.45 3.70 0.52 3.22 0.81 3.24 المتطلبات التقنیة

 0.73 3.16 0.58 3.09 0.91 2.87 المتطلبات القانونیة

  SPSS 23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

متطلبـات القانونیـة والتقنیـة لتطبیـق جـد اتفـاق بـین أراء عینـة الدراسـة حـول الالجـدول أنـه یو  هذا یتضح من

تفتقـر إلـى األطـر القانونیـة والوسـائل ) الوالیة، الدائرة والبلدیـة( اإلداریة، أي أن مختلف الهیئات اإللكترونیة دارةاإل

المتطلبـات هـي المتطلبـات القانونیـة ، وعلیـه یتضـح أن أهـم اإللكترونیـة دارةالتقنیة التي قد تساعد في اسـتخدام اإل

  :والتي تتمثل فیما یلي ،اإلداریةمن وجهة نظر العاملین بمختلف الهیئات 

  ؛اإللكترونیة دارةلوائح تنظیمیة متعلقة بتطبیق اإل ضرورة توفیر - 

  ؛اإللكترونیة دارةم معامالت اإلالقوانین والتشریعات التي تنظّ  ضرورة وجود - 

  ؛اإللكترونیة دارةمعامالت اإل أطرافتي تحمي القوانین ال توفیر - 

تحسیس  إجراءاتبكما یرى موظفي الوالیة أولویة توفیر المتطلبات التنظیمیة وخاصة ما تعلق 

الموظفون ، أما الهیكل التنظیمي وتوزیع المسؤولیاتوكذا  اإللكترونیة دارةتطبیق اإل أهدافالموظفین بأهمیة و 

یتمثل في ضرورة التركیز على المتطلبات البشریة من خالل  ؛رأى آخر فكان لهم على مستوى الدوائر والبلدیات

  .اإللكترونیةتحفیز الموظفین الستخدام التقنیات و  الخاصة اإللكترونیةر مبرمجین مؤهلین لتصمیم البرامج یتوف

 الهیئـــات(ألراء عینـــة الدراســـة بحســـب مقـــر العمـــل والختبـــار معنویـــة الفـــرق بـــین الوســـط الحســـابي 

 ، یعرض جدول رقم"كروسكال ولیز"تم استخدام اختبار ، اإللكترونیة دارةتطبیق اإلحول متطلبات ) اإلداریة

  .نتائج هذا االختبار) 4-27(
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حول  اإلداريحسب المستوى  آلراء عینة الدراسة كروسكال والیز نتائج اختبار: )27-4( جدول رقم

  اإللكترونیة دارةمتطلبات تطبیق اإل

  SPSS 23نامج من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات بر  :المصدر

عند مستوى  البشریةالمتطلبات عنصري المتطلبات التنظیمیة و  الجدول معنویة هذا یتضح من

ا المتطلبات التقنیة والمتطلبات ، أمّ 0.05من مستوى المعنویة  أقل P- Value، حیث أن قیم %5معنویة 

من مستوى  أكبر P- Valueقیم  ، حیث أن% 10 عند مستوى معنویةحتى غیر معنویین  فهماالقانونیة 

توجد اختالفات  :"وفى ضوء ذلك یتضح صحة هذا الفرض من فروض الدراسة أي أنه   %.10المعنویة 

 ".اإللكترونیة دارةالثالث حول متطلبات تطبیق اإل اإلداریةمعنویة ذات داللة إحصائیة بین آراء الهیئات 

لضمان نجاح عملیة التطبیق اإللكتروني  مما یفرض ضرورة دراستها وتحلیلها حتى یمكن التعامل معها

، هذا إلى جانب بحث المتطلبات التقنیة والقانونیة التي ال تتوفر في جمیع الهیئات اإلداریةلألنشطة 

  .من حیث العمل على توفیرها ، وبالتالي ضرورة إعطاء أولویة لهذه المتطلباتاإلداریة

  اختبار الفرضیة الرابعة: المطلب الرابع

وجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات عینة الدراسة نحو تطبیق ال ت ”: انه علىالفرضیة  هذهتنص  

  " )اإلداریةالهیئات (مكان العمل تعزى الى  اإللكترونیة دارةاإل

، اإلداریـة مصـالحهمالختبار هذا الفرض، والتحقق من وجود اختالفـات بـین اتجاهـات العـاملین بحسـب 

  :وهيثالث مجموعات،  فيأمكن تصنیفها ، سؤاًال  17 قصینالمستقام الباحث بسؤال 

 .الخدمة وتحسیناإلنجاز زیادة االتجاهات المبنیة على أساس  - 

 ـاتالمتطلبـــ
  كروسكال ولیز

Chi- Square 
P- Value المعنویة 

 معنوي 0.002 12.525 المتطلبات التنظیمیة

 معنوي 0.010 9.297 المتطلبات البشریة

 غیر معنوي 0.184 3.387 المتطلبات التقنیة

 غیر معنوي 0.659 0.833 المتطلبات القانونیة
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  .القرارات المساعدة على اتخاذاالتجاهات المبنیة على أساس  - 

  .العاملینأداء وٕاثرائها وزیادة  القدراتاالتجاهات المبنیة على أساس تنمیة  - 

 دارةاإل هیئـــاتنتـــائج التحلیـــل اإلحصـــائي آلراء عینـــة الدراســـة حســـب ) 28-4(الجـــدول رقـــم یعـــرض و 

  .اإللكترونیة دارةنحو تطبیق اإل العاملینحول اتجاهات  المحلیة

نتائج التحلیل اإلحصائي آلراء عینة الدراسة حول اتجاهات العاملین نحو تطبیق : )28-4( جدول رقم

  المحلیة دارةت اإلهیئالتقدیم الخدمة حسب  اإللكترونیة دارةاإل

  SPSS 23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

 دارةأنــــه علــــى الـــرغم مــــن أن اتجاهــــات العــــاملین نحــــو تطبیــــق اإل )28-4(ویتضـــح مــــن الجــــدول 

یوجد اتفاق بین أراء عینة الدراسة حـول عناصـر  إذتتسم باإلیجابیة،  ةاإلداری الهیئاتجمیع  في اإللكترونیة

 دارةومتغیــــرات تلــــك االتجاهــــات، فعلــــى ســــبیل المثــــال جــــاءت العناصــــر المكونــــة لالتجــــاه نحــــو تطبیــــق اإل

 المرتبـة األولـى مــن وجهـة نظــر فــي زیــادة سـرعة اإلنجـاز وتحســین الخدمـةوالمبنیـة علــى أسـاس  اإللكترونیـة

تنمیـة القــدرات وتحسـین أداء المــوظفین  وأیضــاً  )0.30( معیـاريوانحــراف ) 4.07(بمتوسـط  یــةالوالمـوظفي 

تنمیــة فكــان لعناصــر االتجــاه المبینــة علــى أســاس  للــدائرةا بالنســبة ، أّمــبــنفس الخصــائص اإلحصــائیة تقریبــاً 

وفیمــا ؛  )0.10( معیــاريوانحــراف  (4.074)الســبق حیــث كــان المتوســط  القــدرات وتحســین أداء المــوظفین

القـــدرات وتحســـین أداء لعناصـــر االتجـــاه المبینـــة علـــى أســـاس تنمیـــة أیضـــا فكـــان  بالمصـــالح البلدیـــةیتعلـــق 

، وانخفــاض االنحــراف المعیــاري  (136.) معیــاريوانحــراف  (4.458)المرتبــة األولــى بمتوســط  المــوظفین

  .حول تلك االتجاهات اإلداریةالمصالح على انخفاض التباین بین أراء كل فئة من فئات  یدلّ 

 عناصـــر االتجاهـــات

 البلدیة الدائرة الوالیة

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معیاري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معیاري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معیاري

 0.065 4.300 0.096 4.009 0.30 4.077 .سرعة اإلنجاز وتحسین الخدمة 

 0.00 4.00 0.102 3.859 0.034 3.985 .القرارات المساعدة في اتخاذ 

  0.136 4.458 0.105 4.074  0.037 4.057  .الموظفین تحسین اداءو  القدراتتنمیة 
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ــــثالث المصــــالح فــــي المــــوظفینالباحــــث أن تلــــك العناصــــر معبــــرة بالفعــــل عــــن آراء  واســــتخلص  ،ال

بتحســین الخدمــة وتطبیقهــا العوامــل المتعلقــة  اإللكترونیــة دارةیــدفعهم لتقبــل اإل الوالیــةمســتوى  فــيفالعــاملین 

م المســـتقبلیة لتنمیـــة العمـــل والنشـــاط وضـــع اســـتراتیجیاتهم وخططهـــ فـــيبمـــا یفیـــدهم  وتحســین أداء المـــوظفین

وتقـدیم الخدمـة الجیـدة للعمـالء یـدفعهم  تنمیة القدراتوالذین یشغلهم  الدائرةمستوى  في، أما العاملین بالوالیة

 في، وفیما یتعلق بالعاملین بتنمیة المهاراتتلك العوامل المرتبطة  دارةباإلوتطبیقها  اإللكترونیة دارةلتقبل اإل

أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة أنهـا قـد بنیـت  اإللكترونیة دارةفان اتجاهاتهم نحو تطبیق اإل یةالبلدمستوى 

، وعلیـه لـم تنمیة مهاراتهم فيوٕاثرائها ورغبتهم  قدراتهمعلى أساس ما یحتاجون إلیه ویرغبونه أال وهو تنمیة 

  . اإلداریةفي مختلف المصالح یكن اتجاه المساعدة في اتخاذ القرار ضمن أولویات واتجاهات الموظفین 

للعناصــر المحلیــة  لــإلدارة اإلداریــةبالمصــالح ولین ؤ وتشــیر النتــائج الســابقة إلــى ضــرورة مراعــاة المســ

بمــا یــؤدى  مــن تحقیقهــایمــا یمكــنهم  مختلــف المصــالح فــيبنــاء اتجاهــات العــاملین  فــيوالمتغیــرات المــؤثرة 

  .محلیةال دارةاإلفي  اإللكترونیة دارةلنجاح تطبیق اإل

حول  اإلداریة الهیئاتألراء عینة الدراسة بحسب ختبار معنویة الفرق بین الوسط الحسابي یمكن او 

جــدول الویعــرض  تحلیــل التبــاین،اســتخدام اختبــار ب، اإللكترونیــة دارةمتطلبــات اإلاتجاهــات المــوظفین نحــو 

  .نتائج هذا االختبار التالي

بحسب هیئات  اإللكترونیة دارةتجاهات الموظفین نحو اإلال  تحلیل التبایننتائج : )29- 4( جدول رقم

  ة المحلیةاإلدار 

 المصدر االتجاھات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط مجموع 

  المربعات
F االحتمال 

سرعة اإلنجاز 

  وتحسین الخدمة 

 

 0.336 2 0.672 بین المجموعات

 0.367 422 154.673 داخل المجموعات 0.401 0.917

  424 155.346 لىالك

المساعدة في اتخاذ 

 القرارات

 4.29 2 0.859 بین المجموعات

 0.458 422 193.33 داخل المجموعات 0.392 0.937

  424 194.18 الكلى
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  SPSS 23من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

أن  حیـث ،%5عنـد مسـتوى معنویـة جمیـع االتجاهـات معنویـةعـدم جدول یتضح ال من خالل بیانات

 الرابـعالسابق للبیانات یتضح صـحة الفـرض  تحلیلوفى ضوء ال. من مستوى المعنویة أكبر االحتمالیةقیم ال

 الهیئــات المــوظفینتوجــد اختالفــات معنویــة ذات داللــة إحصــائیة بــین آراء ال  "مــن فــروض الدراســة أي أنــه

یفـرض ضـرورة ال ممـا  ؛"اإللكترونیـة دارةمتطلبـات تطبیـق اإلاالتجاهـات نحـو  حـولالمحلیة  لإلدارة اإلداریة

 اإلداریةیق اإللكتروني لألنشطة نجاح عملیة التطب كل یؤمن ویدعمال أي أن. هذه االتجاهات دراسة وتحلیل

تزیـــد مـــن  اإللكترونیـــة دارةالتوقعـــات اإلیجابیـــة للعـــاملین نحـــو تطبیـــق اإل ممـــا یؤكـــد الالزمـــة لتقـــدیم الخدمـــة،

  .المحلیة دارةفي اإل اإللكترونیة دارةتحقیق تطبیق اإلكفاءة عملیات  فيا یؤثر ایجابیً ، و مستوى قبولهم لها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تنمیة القدرات 

وتحسین أداء 

 الموظفین

 0.632 2 1.264 بین المجموعات

 0.515 422 217.46 داخل المجموعات 0.294 1.226

  424 218.72 الكلى
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  لرابعا خالصة الفصل

لبیانات االستقصاء الذي قام به الباحث حول  اإلحصائيتم في هذا الفصل عرض نتائج التحلیل 

 ة، وكذا اختبار فرضیات الدراسعلى عینة الدراسة في اإلدارة المحلیة لوالیة أدرار موضوع الدراسة

  :ا یلينه یتبین مإمن خالل ما تم عرضه في هذا الفصل فو  باألسالیب اإلحصائیة المالئمة؛

المحور، حیث  فقراتصورات المبحوثین حول المتطلبات التنظیمیة كانت متفقة بالنسبة لجمیع ت - 

 ویدل ذلك على توفر بعض، 3.29بلغ المتوسط الحسابي العام للمتطلبات التنظیمیة قیمة 

في المؤسسة المدروسة من وجهة نظر أفراد  تنظیمیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیةالمتطلبات ال

 أماما المركزیة ال تشكل عائقً : أن حول الفقرة التي تنص علىمرتفعا هذا االتفاق  لعینة؛ وكانا

أفراد عینة الدراسة أن المركزیة ال تشكل عائقًا أمام تطبیق یرى  أي ،تطبیق اإلدارة اإللكترونیة

   اإلدارة اإللكترونیة

فر إلى حد ما على المتطلبات البشریة أن اإلدارة المحلیة في الجزائر تتو عینة الدراسة  أفرادیرى  - 

 أنالعینة بقوة  أفراد؛ وقد عبر " ستودنت"نتائج اختبار  أكدته؛ وذلك ما لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة

 أن؛ لكنهم یرون هناك رغبة لدى الموظفین في استخدام جهاز الحاسوب في أداء مهامهم

 هلین لتصمیم البرامج اإللكترونیة الخاصةتتوفر على مبرمجین مؤ  ال) المحلیة اإلدارة(مؤسستهم 

  باإلدارة اإللكترونیة؛

الالزمة لتطبیق  المتطلبات التقنیة اغلبعلى تتوفر  اإلدارة المحلیة أنعینة الدراسة  أفرادیرى  - 

كما أن اإلدارة تخصص میزانیة كافیة لتحدیث  ،الكومبیوتر توفر أجهزةت ، بحیثاإلدارة اإللكترونیة

تحدیثات البرامج اإللكترونیة المطبقة، وهو ما  لم یوافقوا على وجود أنهمفي حین  ؛مجوالبرا األجهزة

  ؛شكل نقصا في المتطلبات التقنیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیةی

قوانین وتشریعات تنظم معامالت اإلدارة  وجودعدم الموافقة على عینة الدراسة  أفراد أبدى - 

عدم تأیید توفر اإلدارة المحلیة على و طراف هذه المعامالت؛ اإللكترونیة، والقوانین التي تحمي أ

  .لوائح تنظیمیة تتعلق بتطبیق اإلدارة اإللكترونیة

أن ترتیب توفر المتطلبات في اإلدارة المحلیة یشیر إلى عدم توفر المتطلبات  التحلیل اتضح من - 

إلمكانیات البشریة التي القانونیة، في حین یظهر توفر اإلدارة المحلیة في الجزائر على توفر ا



 الدراسة المیدانیة: الفصل الرابع 

- 273  -  

تساعد في تطبیق اإلدارة اإللكترونیة، والذي یلیه محوري المتطلبات التنظیمیة والمتطلبات التقنیة 

 ؛على الترتیب

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین أراء أفراد عینة الدراسة حول متطلبات تطبیق اإلدارة  - 

أي أن هناك عالقة ما بین مدى  ،)0.05( ةاإللكترونیة تعزى لمتغیر الرتبة عند مستوى معنوی

  . توفر المتطلبات لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة ومتغیر الرتبة

أفراد عینة الدراسة حول متطلبات تطبیق اإلدارة  آراءفروق ذات داللة إحصائیة بین  توجد - 

عامل أن ، مما یعني )0.05(اإللكترونیة تعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة عند مستوى معنویة 

  ؛توفر المتطلبات لتطبیق اإلدارة اإللكترونیةبسنوات الخبرة له عالقة كبیرة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة لتصورات موظفي اإلدارة المحلیة فیما یتعلق متطلبات تطبیق  - 

  ؛اإلدارة اإللكترونیة وفق متغیري الرتبة وعدد سنوات الخبرة مجتمعة

  ؛حول المتطلبات القانونیة والتقنیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة اتفاق بین أراء عینة الدراسةهناك  - 

والیة؛ دائرة ( الثالث المحلیة اإلدارةهیئات یة ذات داللة إحصائیة بین آراء توجد اختالفات معنو  - 

  ".حول متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة )وبلدیة

حول لإلدارة المحلیة  هیئات ظفینالمو توجد اختالفات معنویة ذات داللة إحصائیة بین آراء ال  - 

  ؛االتجاهات نحو متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة



  

  

� �

�������������������  
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حد العوامل التي تحدد ا هاخدمات لمؤسسات العمومیة في الدولة؛ وتعدا أهم المحلیة اإلدارة تعتبر

خدمات یرة لالرتقاء بهذه التسعى هذه االخالحكومة، لذلك  أداء، ومقیاسا للحكم على لإلدارةنظرة المواطنین 

االلكترونیة احد الخیارات الحدیثة لتحسین خدمات  اإلدارةیمثل التحول الى باستخدام مختلف الوسائل؛ و 

  .المرافق العامة المحلیة

حیث تمت مناقشة مختلف  اإللكترونیة اإلدارةتناولت الدراسة في جانبها النظري مفهوم وقد 

ومختلف المفاهیم المشابهة  اإللكترونیة اإلدارةالى التمییز بین  إضافةالتعاریف التي قدمت لهذا المفهوم، 

هذا  أهمیة إبرازالى  إضافةااللكترونیة،  اإلدارةكما عرضت الدراسة مختلف المتطلبات الالزمة لتطبیق  له،

خلص  قدكما قام الباحث بدراسة میدانیة  المیداني فان الباحث  في الجانب أما؛ المحلیة اإلدارة التطبیق في

  :النتائج التالیة الباحث الى

  النظريالجانب في : 

 أكثرالمؤسسة، ولكنها  أعمالاالنترنت في لیست مجرد استخدام الحواسیب و  لكترونیةاإل اإلدارة إن - 

ة اإلداریالوظائف  ألداءجدیدة  آفاقا، بحیث تفتح اإلداريمن ذلك تعبر عن تحول في الفكر 

 ها وبینالمؤسسات وبینهذه طبیعة العالقات داخل موارد المؤسسات وعلى المختلفة، وتؤثر على 

 ؛عمالئها

وخاصة تمییزها عن صطلحات خاصة ملكترونیة وما یشابهها من اال اإلدارة یجب التفریق بین - 

هي مفهوم یشیر الى استخدام تقنیات تكنولوجیا  اإللكترونیة اإلدارة أنحیث ؛ اإللكترونیةالحكومة 

ة في المؤسسات من تخطیط تنظیم قیادة ورقابة، اإلداریالوظائف  أداءالمعلومات واالتصال في 

الخ؛ بینما یشیر ...الموارد البشریة والمالیة والتسویق رةإداالمؤسسة سواء  أنشطةوفي مختلف 

) زبائن أومواطنین (األفرادعملیة شاملة یتم فیها تكامل  الى اإللكترونیةمصطلح الحكومة 

من خالل وسائل تكنولوجیا المعلومات واالتصال،  ،والمؤسسات في مختلف القطاعات في الدولة

الوصول الى  لألفراد، ویمكن أعمالهافي  اإللكترونیة دارةبحیث تكون تلك المؤسسات مطبقة لإل

 .خدماتها وسلعها
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بحیث تصبح تلك  ،اإلداریةونیة الى تغییر في خصائص الوظائف االلكتر  اإلدارةتطبیق ؤدي ی - 

التخطیط (الوظائف ذات بعد الكتروني، ویتم التحول من الوظائف التقلیدیة الى وظائف الكترونیة 

 ؛)الرقابة االلكترونیةالقیادة االلكترونیة و تروني، االلكتروني؛ التنظیم االلك

 أداءوالدقة في  الكفاءةیحقق و  توفیر في التكالیف والموارد والوقت؛ اإللكترونیة اإلدارةیحقق تطبیق  - 

 ؛اإلداریة األعمال

 ؛ترونیةاإللك اإلدارةواجهه تطبیق تتحدي  أهمالمعلوماتي یعتبر  األمن إن - 

 ألنها، والمشاركة في اتخاذ القرار ،المساءلةترسیخ مبادئ الدیمقراطیة في  اإللكترونیة اإلدارةتساهم  - 

 .اإلداريالفساد الوحدات المحلیة مما یقلل من مظاهر  أداءالشفافیة في  تدعم

 إجمالهامتطلبات یمكن لى توفر مجموعة من الإفي المؤسسة یحتاج  اإللكترونیة اإلدارةتطبیق  إن - 

 :نهأالمتطلبات التنظیمیة؛ المتطلبات البشریة؛ المتطلبات التقنیة والمتطلبات القانونیة، حیث : في

 : بالنسبة للمتطلبات التنظیمیة - 

تستند الى وضع  أنهي عملیة واعیة، یجب  اإللكترونیة اإلدارةعملیة تحول المؤسسة الى  إن - 

التي العلیا  اإلدارةالى دعم یحتاج ؛ و حلیل استراتیجي لبیئة المؤسسةت إجراءفعالة، بعد  إستراتیجیة

مقاومة التغییر في  إدارةالالزمة، كما تتكفل ب اإلمكانیاتتقود عملیة التحول وتوفر لها جمیع 

  ؛اإللكترونیة اإلدارةالمالیة الالزمة لتنفیذ عملیة التحول الى  المرادخصیص تعمل على تو  المؤسسة؛

، بحیث تتغیر عملیة تغییر تنظیمي شاملة إجراء اإللكترونیة اإلدارةتتطلب عملیة التحول الى   - 

 تنفیذ المهام ووسائله؛ وٕاجراءاتوالتكنولوجیا وطرق  األفرادالوظائف والهیاكل التنظیمیة، 

على هیاكل قلیلة المستویات التنظیمیة، وعلى فرق العمل  اإللكترونیة اإلدارةیعتمد التنظیم في ظل  - 

 .األهدافالمهام وتحقیق  أداءبالتمكین في  أفرادهایتمتع 

 :بالنسبة للمتطلبات البشریة - 

 توفر موارد بشریة تتمیز بمهارات جدیدة ومتنوعة لدى كل فرد؛ اإللكترونیة اإلدارةیتطلب تطبیق  - 

 أداءعلى  راداألفجل ضمان قدرة أیصبح تدریب الموارد البشریة ضروریا كعملیة مستمرة، من  - 

 الوظائف الجدیدة؛

كسابها مهارات االدارة واتهیئة الموارد البشریة الحالیة یلي مدخال مهما من اجل التدریب التحو یشكل  - 

 ؛االلكترونیة
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، من خالل اإللكترونیة اإلدارةكمدخل مساعد على التحول الى  أهمیة أكثریعتبر التسویق الداخلي  - 

 .اإللكترونیة اإلدارةتعزیز ثقة المواد البشریة في استخدام تقنیات 

 :بالنسبة للمتطلبات التقنیة - 

یجب  إذ، حجز زاویة في نجاح هذا المشروع رونیةاإللكت اإلدارةالبنیة التحتیة لمشروع  إنشاءیجب  - 

 بالكمیة والنوعیة المناسبة، وتوفیر البرمجیات المختلفة؛ ومختلف المعدات توفیر الحواسیب

 وٕانشاءربط المؤسسات ومصالحها باالنترنت، و  ،فرادواألالنفاذ السریع لالنترنت للمؤسسات  إتاحة - 

 ؛اإللكترونیةمختلف الشبكات 

 نات؛مین الشبكات وقواعد البیاألت اإلجراءاتالعمل على اتخاذ جمیع  - 

 ؛محلیا اإللكترونیة اإلدارةتقنیات  إنتاججل أاالستثمار في تكنولوجیا المعلومات واالتصال من  - 

 :بالنسبة للمتطلبات القانونیة - 

 ؛اإللكترونیةسن التشریعات التي تنظم التعامالت  - 

 ؛اإللكترونیة اإلدارةالعالقة في  أطرافمیع القوانین التي تحمي ج إصدار - 

 ..اإللكترونیةإضفاء المصداقیة على الوثائق والوسائل والمعلومات   - 

  لدراسة المیدانیةافي :  

  :نتائج الدراسة المیدانیة في أهمتمثل ت

 اإلدارةفي  اإللكترونیة اإلدارةعائقًا أمام تطبیق  )المركزیةخاصة (الظروف التنظیمیة ال تشكل  - 

  المحلیة في الجزائر؛

المؤسسة المدروسة من وجهة نظر  في اإللكترونیة اإلدارةتنظیمیة لتطبیق المتطلبات ال تتوفر بعض - 

   العینة؛  أفراد

 الخاصة اإللكترونیةعلى مبرمجین مؤهلین لتصمیم البرامج  المحلیة في الجزائر اإلدارةتتوفر  ال - 

شكل نقصا في ی المطبقة، وهو ما اإللكترونیةامج تحدیثات البر  ال توجد كما ؛اإللكترونیة اإلدارةب

  ؛اإللكترونیة اإلدارةالمتطلبات التقنیة لتطبیق 

أجهزة الكومبیوتر الالزمة  علىتوفر ت، حیث المتطلبات التقنیة اغلبعلى  المحلیة اإلدارةتتوفر  - 

والبرامج الالزمة  األجهزةتخصص میزانیة كافیة لتحدیث  اإلدارةكما أن  ،اإللكترونیة دارةاإللتطبیق 
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دارة العلیا في اال بالتحول االلكتروني من طرف هتماماال، وهذا یعكس اإللكترونیة اإلدارةلتطبیق 

 ؛المحلیة ارةاإلد

 أن اإلدارة المحلیة في الجزائر تتوفر إلى حد ما على المتطلبات البشریةعینة الدراسة  أفرادیرى  - 

 لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة

القوانین التي تحمي أطراف ال توجد ، و اإللكترونیة اإلدارةعات تنظم معامالت قوانین وتشری ال توجد  - 

 .هذه المعامالت

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین أراء أفراد عینة الدراسة حول متطلبات تطبیق اإلدارة  - 

مدى أي أن هناك عالقة ما بین  ،)0.05( اإللكترونیة تعزى لمتغیر الرتبة عند مستوى معنویة

 .توفر المتطلبات لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة ومتغیر الرتبة

أفراد عینة الدراسة حول متطلبات تطبیق اإلدارة  آراءفروق ذات داللة إحصائیة بین  توجد - 

أن عامل ، مما یعني )0.05(اإللكترونیة تعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة عند مستوى معنویة 

  ؛توفر المتطلبات لتطبیق اإلدارة اإللكترونیةبسنوات الخبرة له عالقة كبیرة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة لتصورات موظفي اإلدارة المحلیة فیما یتعلق متطلبات تطبیق  - 

  ؛اإلدارة اإللكترونیة وفق متغیري الرتبة وعدد سنوات الخبرة مجتمعة

والیة؛ دائرة ( الثالث المحلیة اإلدارةهیئات یة ذات داللة إحصائیة بین آراء توجد اختالفات معنو  - 

  ".حول متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة )وبلدیة

حول لإلدارة المحلیة  هیئات الموظفینتوجد اختالفات معنویة ذات داللة إحصائیة بین آراء ال  - 

  ؛تجاهات نحو متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیةاال

  :توصیاتال

المحلیة في الجزائر ال تتوفر على كل متطلبات تطبیق  اإلدارةان  بینخالل النتائج السابقة یتمن 

متكاملة ترتكز على توفیر هذه المتطلبات  إستراتیجیةمما یدفع الى العمل على تبني  اإللكترونیة اإلدارة

مجموعة من التوصیات الباحث یقدم  ذلكفي ضوء ى و ؛اإللكترونیة اإلدارةلظروف الالزمة للتحول الى وا

  :، حیث یقترحالمسجلة من شانها المساهمة في تدارك النقائص أنالتي یرى 
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وضع  ، معاإللكترونیة اإلدارةللتحول الى  واألهدافوخطط واضحة المعالم  إستراتیجیةوضع  - 

  في كل مرحلة؛ اإلستراتیجیةمعاییر لتقییم التقدم في تنفیذ 

المحلیة، فال  اإلدارة أنشطةفي مختلف  اإللكترونیة اإلدارةیدعو الباحث الى استغالل تقنیات  - 

، بل االستفادة من ذلك في تحسین )األمامیةالمكاتب (یقتصر ذلك على تقدیم الخدمات للجمهور

الموارد البشریة  إدارة، مثل اإللكترونیةالمكاتب الخلفیة بالطرق  ارةإدمن خالل  الموظفینظروف 

البرید االلكتروني في واعتماد  ،السكرتاریة وأعمال واألرشیفوخدمات الموظفین الكترونیا، 

) اكسترانت أونترانت اال(داخلیة الشبكات العبر و المصالح مختلف االتصاالت بین الموظفین في 

    .األنشطةوغیرها من 

النظر في الهیاكل التنظیمیة للوحدات المحلیة، والعمل حذف یجب بعض المستویات  إعادة - 

  التنظیمیة التي تعیق عملیة االتصاالت وتبطئ اتخاذ القرارات وتنفیذها؛

بعیدا عن الهیاكل النموذجیة الجامدة، بحیث تستجیب  على الهیاكل التنظیمیة أكثرمرونة  إضفاء - 

  الوحدة المحلیة؛  أهدافتغیر یحدث في  ألي

ع م ،المحلیة اإلدارة ات الوصیةالسلطالتي تنتهجها  ةاإلداری تبسیط اإلجراءاتمواصلة عملیة  - 

  ؛المحلیة بهذه القطاعات اإلدارة، الرتباط نشاط األخرىعات انتهاج نفس السیاسة في القطاضرورة 

قانون الوالیة (مراجعة التشریعات القانونیة واألنظمة واللوائح وتعدیل قوانین الجماعات المحلیة  - 

 خاصة اإللكترونیة اإلدارة یتطلبه تطبیقما عتماد ، وتضمینها نصوص تمكن من ا)وقانون البلدیة

  .والدفع اإللكتروني والبرید اإللكتروني اإللكترونیةوالوثائق  اإللكترونیةقیع التو  اعتماد

، اإللكترونیة دارةتحدید االحتیاجات التدریبیة للموظفین الحالیین وتدریبهم على التقنیات الجدیدة لإل - 

 اإلداريویر العمل وتط اإللكترونیةواستقطاب الكفاءات البشریة القادرة على التعامل مع الوسائل 

  ؛ ، خاصة المبرمجین المؤهلینالمحلیة دارةلإل

مهامهم، من خالل  أداءفي  اإللكترونیة اإلدارةعلى تقنیات  أكثرتحفیز الموظفین على اعتماد  - 

 االلكتروني للمهام؛ األداءن تثمّ  أداءللحوافز تتضمن معاییر  أنظمة إیجاد
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الموظفین فحسب؛ بل یتطلب  إعدادالمحلیة ال یتوقف على  اإلدارةي االلكترونیة ف اإلدارةتطبیق  إن - 

كیفیة االنتفاع  الالزمة عنهذا التوجه، وتوفیر المعلومات  بأهمیةجمهور المواطنین وعي  إثارة

  .منهج تسویقي حدیث المحلیة اإلدارةبخدمات 

  :آفاق الدراسة -

للتطور المستمر لالبتكارات  ، نظراً لبحثوا مجاال خصبا للدراسة اإللكترونیة اإلدارةیبقى مجال 

المحلیة مازالت في بدایاتها وال  اإلدارةااللكترونیة في  اإلدارةخاصة وان تجربة والتقنیات المستخدمة فیها، 

 ندماج في مشروع حكومة الكترونیة حقیقي؛للتحول الشامل لمختلف القطاعات واال إرهاصاتتشكل سوى 

یقترح الباحث فان ة وعلى مختلف جوانب العمل في المؤسسات، اإلداریذلك على الوظائف  ألثارونظرا 

  :التالیة مجالفي هذا الجدیرة بالبحث والدراسة  یرىمواضیع التي 

 المحلیة اإلدارةااللكترونیة في  اإلدارةلتطبیق االقتصادیة  اآلثار - 

 ؛)مدخل العائد والتكلفة( قتصادیة للخدمات العامةالتكلفة اال تخفیضفي  اإللكترونیة اإلدارةدور  - 

 االلكترونیة في تحقیق جودة الخدمة العمومیة المحلیة  اإلدارةدور  - 

 ؛ اإللكترونیة اإلدارةعلى كفاءة  وأثرهمن المعلومات أ - 

 ؛اإللكترونیة اإلدارةالعمل في ظل  أخالقیات - 

   .القطاع الخاصبین القطاع العام و  اإللكترونیة اإلدارةدراسة مقارنة لتطبیق  - 
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  .2013/2014جامعة الوادي، الجزائر، 

اثر الثورة التكنولوجیة المعاصرة على تقییم برامج وسیاسات إدارة الموارد الفزاري، محمد بن احمد بن محمد ،  .25

، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، جامعة تشرین، سوریا، بسلطنة عمان نموذج وزارة التربیة والتعلیم: البشریة

2009. 

 –" في السجون اإللكترونیة اإلدارةمجاالت ومتطلبات ومعوقات تطبیق ، شائع بن سعد أمبارك  ،القحطاني .26

غیر منشورة، جامعة  رسالة ماجستیر، دراسة تطبیقیة على المدیریة العامة للسجون بالمملكة العربیة السعودیة

  .2006السعودیة،  ،نایف

: أثر التخطیط االستراتیجي في تبني التجارة اإللكترونیة على الحصة السوقیةالكبیسي، محمد عادل حمد ،  .27

، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن،  دراسة على شركات البرمجیات في األردن

2012. 

دراسة مرجعیة مقارنة للبنوك : الیقظة التكنولوجیة كأداة لزیادة القدرة التنافسیة للبنوككرغلي، أسماء ،  .28

 .2013/2014، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة بومرداس، الجزائر، العاملة بمقر والیة البویرة

، مذكرة ماجستیر،  (SC SEG)لغزالندراسة حالة شركة االسمنت بسور ا: تمكین العاملین كرمیة، توفیق ، .29

 .2007/2008غیر منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر،

اثر الرقابة اإللكترونیة في جودة الخدمات الداخلیة في المصارف اإلسالمیة الكساسبة، عماد علي سالمة ،  .30

  .2011، رسالة ماجستیر، غیر منشورة ، جامعة الشرق األوسط ، األردن، العاملة في األردن

أهمیة نظم المعلومات اإلداریة كأداة للتحلیل البیئي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة مراد، مرمي ،  .31

بسطیف، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة سطیف، الجزائر،   CHIALI Profiplastشركة  – دراسة حالة

2010.  

دراسة تطبیقیة في الشركة : دور تدریب الموارد البشریة في بناء القدرات اإلداریة القیادیةمسعود، علي تایه ،  .32

أطروحة دكتوراه، غیر منشورة، جامعة سانت كلیمنتس العالمیة، العراق،  ،العامة للصناعات الكهربائیة بغداد

2012.  
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في المدارس  اإللكترونیة اإلدارةالمتطلبات البشریة والمادیة لتطبیق ، خلیفة بن صالح بن خلیفة ،المسعود .33

غیر منشورة، جامعة أم  ،رسالة ماجستیر ،الحكومیة، من وجهة نظر مدیري المدارس ووكالئها بمحافظة الرس

 .2008القرى، السعودیة، 

موارد البشریة بالقطاع الصحي الخاص معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في إدارة الالمسعودي، سمیرة مطر ،  .34

مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، الجامعة  ،بمدینة مكة المكرمة من وجهة نظر مدیري وموظفي الموارد البشریة

  .االفتراضیة الدولیة، المملكة المتحدة

ر منشورة، ، رسالة ماجستیر، غیفي المرافق العامة وفق التشریع الفلسطیني اإلضرابهبة اهللا عیسى الداهوك،  .35

  2015، فلسطین، اإلسالمیةالجامعة 

دراسة على عینة : العوامل المحددة لتبني التجارة اإللكترونیة وأثرها على األداء التسویقيیحي، ندى فائز ،  .36

 .2012مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط ، األردن،  ،من الشركات العاملة في مدینة عمان

دكتوراه، غیر  أطروحة ،اإلداریة الجزائر نموذجا اإلجراءاتلتبسیط  كأداة الحكومة اإللكترونیة ،محمد ،یحیاوي  .37

 .2013الجزائر، ، 3منشورة، جامعة الجزائر

  

  وریاتوالد المجالت - ج

  

خلیفة مصطفى ؛ النمري، دیانا جمیل ، مستوى تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في جامعة الیرموك  ،أبو عاشور .1

جامعة الیرموك، االردن، ،  المجلة األردنیة في العلوم التربویةمن وجهة نظر الهیئة التدریسیة واإلداریین، 

 .2013، السنة  02، العدد  09مجلد 

حسین، هدى عبد الرحیم ، اشتقاق األبعاد الحاكمة في جودة اإلدارة اإللكترونیة  احمد، میسر إبراهیم ؛ .2

  .2008،  90، العدد 30المجلد  ،، جامعة الموصل، العراقمجلة تنمیة الرافدینمؤشر مقترح، 

األسدي، أفنان عبد علي ، اإلدارة اإللكترونیة بین النظریة متطلبات التطبیق في بیئة األعمال العراقیة،  .3

 .2009، 15، العدد 1راق،  المجلد ، جامعة الكوفة، العمجلة مركز دراسات الكوفة

مجلة بارك، نعیمة ، تنمیة الموارد البشریة وأهمیتها في تحسین اإلنتاجیة وتحقیق المیزة التنافسیة،  .4

 .2009العدد السابع،  ،، جامعة الشلف، الجزائراقتصادیات شمال إفریقیا
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كنولوجیا المعلومات الحدیثة وأثرها على القرارات اإلداریة في منظمات البحیصي، عصام محمد ، ت .5

الجامعة ، مجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیةدراسة استطالعیة للواقع الفلسطیني،  -األعمال

  .2006غزة فلسطین، المجلد الرابع عشر، العدد األول، ینایر  اإلسالمیة

لموارد البشریة على الكفاءة التنظیمیة في ظل التحول نحو اقتصاد بخوش، مدیحة ، اثر تدریب وتنمیة ا .6

، 09، جامعة الوادي، الجزائر، العدد مجلة رؤى اقتصادیةدراسة حالة مؤسسة سونلغاز تبسة، : المعرفة

  .2015دیسمبر 

میة البدران، عروبة رشید علي ؛ محسن، عبد الرضا ناصر ، واقع اإلدارة اإللكترونیة في المنظمات الخد .7

جامعة البصرة، العراق،  ،مجلة العلوم االقتصادیةوٕامكانیة تطبیقها دراسة حالة في مدیریة بلدیة البصرة، 

 .2014، 10، المجلد 37العدد 

، 07، العدد  مجلة الباحثبن عیشاوي، أحمد ، اثر تطبیق الحكومة اإللكترونیة على مؤسسات األعمال،  .8

 .2010جامعة ورقلة، الجزائر، 

مدخل حدیث لمعالجة أزمة التسییر : ؛ بن عبید، عبد الباسط ، التسییر العمومي االلكترونيبشیر، بن عیشي .9

  . 2016، جوان 37، جامعة ادرار، الجزائر، العدد مجلة الحقیقةالعمومي، 

دراسة حالة التدریب التحویلي بشركة سونطراك ، : نعیمة ، دور التدریب في مرافقة المسارات المهنیة. بوسوسة .10

 .2017، 06، الجزائر، العدد 3، جامعة الجزائر  ’entrepriseL مجلة المؤسسة

دراسة تطبیقیة في الشركة : حاوي، إیمان عسكر ، بناء فریق العمل وعالقته بالمشاركة في صناعة القرار .11

  .2009، 5، العدد 22هیئة التعلیم التقني، العراق، المجلد  ،مجلة التقني، العامة للصناعات الورقیة

: ترشید تكالیف جودة الخدمات الصحیة من خالل تبني أسلوب العمل الفرقي، الحدراوي، حامد كریم ؛ وآخرون .12

، جامعة الكوفة، العراق، مجلة الغري للعلوم االقتصادیة واإلداریةدراسة تطبیقیة في مدینة الصدر الطبیة، 

  .2015، 36، العدد 13، المجلد 11السنة 

مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة ، لقانون الدولي من الهجمات اإللكترونیةحمید، لیث ناجح ، موقف ا .13

  . 2018لسنةالعراق، ا ،جامعة كركوك ،والسیاسیة

، مركز مجلة جیل العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، خرموش، منى، االحتیاجات التدریبیة لدى الفرد في المنظمة .14

 .2014بر ، دیسم04جیل البحث العلمي، الجزائر، العدد
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دراسة (دیوب، أیمن حسن ، تمكین العاملین كمدخل لتحسین جودة الحیاة الوظیفیة في قطاع االتصاالت  .15

، 01، العدد30جامعة دمشق، سوریا، المجلد  ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة ،)میدانیة

2014.  

عدد فاسطین، ، مجلة جامعة األزهریط اإلداري، رجب، یاسر محمد ، دور اإلدارة اإللكترونیة في تحقیق التخط .16

  .2017، فبرایر 19خاص، المجلد 

مجلة اقتصادیات شمال مدخل إستراتیجي، : ، الحكومة اإللكترونیة وسبل تطبیقهاسحر قدوريالرفاعي،  .17

  .2010، جامعة الشلف، الجزائر، العدد السابع، إفریقیا

ظام المحاسبي المالي مع متطلبات اإلفصاح الدولي وتبني زغدار، أحمد ؛ مخلوفي، نعیمة ، أثر تكییف الن .18

 .2015، السنة 4العدد جمعة الجزائر ،الجزائر ، ، مجلة المؤسسة مبدأ القیمة العادلة على جودة المعلومة،

اإلعدادیة من وجهة نظر مدیري نیة في المدارس الثانویة و شهاب، شهرزاد محمد، مدى تطبیق اإلدارة اإللكترو  .19

  .02، العدد20المجلد ،، جامعة الموصل، العراقمجلة التربیة والعلمبمركز محافظة نینوي، المدارس 

، مجلة جامعة بابلوتأثیرها في تطویر األداء الوظیفي وتحسینه،  اإلدارة اإللكترونیة، أحالم محمد ،شّواي .20

 .2016 ،04العدد  24مجلد رقم  ،العراق جامعة بابل، العلوم اإلنسانیة،

، مجلة الباحثالشیخ، الداوي، تحلیل اثر التدریب والتحفیز على تنمیة الموارد البشریة في البلدان االسالمیة،  .21

 .2008، 06جامعة ورقلة، الجزائر، العدد 

دراسة میدانیة : سم، اثر إجراءات التسویق الداخلي في أداء العاملینصادق، درمان سلیمان ؛ حسان ثابت جا .22

- 85، جامعة الموصل، العراق، مجلة تنمیة الرافدینفي عینة من المصارف التجاریة في محافظة نینوى، 

29- 2007. 

لة العلوم مجطلحي، فاطمة الزهراء ، أهمیة تدریب الموارد البشریة لتفعیل اإلدارة اإللكترونیة في الجزائر،  .23

  .2014، مارس 34/35، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد اإلنسانیة

عبد الجلیل، رباح رمزي ، دور الجامعة في تفعیل التدریب التحویلي لتلبیة احتیاجات سوق العمل في ضوء  .24

وبر ، أكت1، جزء 04جامعة القاهرة، مصر، العدد  ،مجلة العلوم التربویةدراسة تحلیلیة، : خبرات بعض الدول

2014.  

مجلة دفاتر ، )حالة الجزائر(عبد المجید، رمضان ، الدیمقراطیة الرقمیة كالیة لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة  .25

  .2017، 16، جامعة ورقلة، الجزائر، العددالسیاسة والقانون
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مجلة دفاتر  تجربة البلدیات الجزائریة ،: عبد النور، ناجي ، دور اإلدارة المحلیة في تقدیم الخدمات العامة .26

  .2009، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد األول، جانفي السیاسة والقانون

 دراسة التنظیمي التطویر في العاملین تمكین علي، عالیة جواد محمد ؛ احمد، سیف الدین عماد ، اثر .27

 للعلوم غدادب كلیة مجلةبغداد،  في الصوفیة للصناعات الشركة العامة في العاملین من عینة الراء استطالعیة

  .2013، 36 العدد ، جامعة بغداد، العراق،الجامعة االقتصادیة

دراسة استطالعیة في بیئة عمل عراقیة، : قاسم،غسان ،تحلیل مكونات البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات .28

  .2013عدد خاص بمؤتمر الكلیة، جامعة بغداد، العراق ،  ،مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة

، الجامعة المستنصریة مجلة المنصور، اإلدارة اإللكترونیة وٕامكانیاتها في تحقیق الجودة الشاملة، سحر قدوري، .29

  .2010خاص، الجزء األول،  14، العراق العدد 

، جامعة  مجلة العلوم اإلنسانیةقوقة، وداد ، دور الحكومات االلكترونیة في تفعیل الدیمقراطیة االلكترونیة،  .30

  .2016، دیسمبر 46قسنطینة الجزائر، عدد منتوري

األكادیمیة العربیة  ،مجلة الدراسات المالیة والمصرفیةمقطش، مثقال عیسى ، اإلدارة اإللكترونیة والتحدیات،  .31

  .2013، دیسمبر 04، العدد 21للعلوم المصرفیة، األردن، السنة اإلحدى والعشرون، المجلد 

: فت قاسم ، اثر الحكومة اإللكترونیة على طرق إدارة المرفق العامالهاشمي، رشا محمد جعفر ؛ عبود، میر  .32

، المجلد 12، جامعة االنبار، العراق، العدد مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونیة والسیاسیةدراسة مقارنة، 

  .2017، السنة  01

دراسة : یة الموارد البشریةیحیاوي، نعیمة ؛ أم السعد، فتیحة بن ، تكنولوجیا المعلومات وانعكاساتها على تنم .33

، جامعة ورقلة، المجلة الجزائریة للتنمیة االقتصادیةمیدانیة لمؤسسة سونلغاز المدیریة الجهویة للتوزیع باتنة، 

 .2015، جوان 02الجزائر، عدد

  

  الملتقیات والمؤتمرات والندوات -د

  

، أعمال مؤتمر ظیمي على القیادات المحلیةالتفكیر االبتكاري وتأثیره اإلستراتیجي والتنأبودیة، عامر عاشور،  .1

، منشورات 2010، تركیا یونیو خیارات وتوجهات: محلیة والبلدیاتالتكامل بین األجهزة الحكومیة واإلدارات ال

  .2011المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة مصر، 
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الملتقى  .یا ومتطلبات التحولالمزا: من التسویق الداخلي إلى تسویق الموارد البشریةبروال، هشام ؛ وآخرون،  .2

مارس  13/14  ،تسویق الموارد البشریة، جامعة بسكرة، الجزائر: الوطني السادس حول تسییر الموارد البشریة

2018،. 

، ندوة حول دور الحكومة المركزیة في مفهوم اإلدارة المحلیة ودورها في التنمیة الشاملةبطیخ، رمضان ،  .3

، أعمال المؤتمرات، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، البلدیات 2007مصر، یونیو التنمیة المجتمعیة، القاهرة 

  .2009والمحلیات في ظل االدوار الجدیدة للحكومة، مصر، 

، المؤتمر العربي واقع الهیاكل التنظیمیة لإلدارة المحلیة في الوطن العربيتحفه، عبد الخالق عبد الرزاق ،  .4

 .2004ماي  5-3نظیم المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، مصر، اإلدارة المحلیة، ت: الثاني

نحو أداء : ، المؤتمر الدولي للتنمیة اإلداریةاإلدارة اإللكترونیة بین النظریة والتطبیق، الحسن، حسین بن محمد  .5

  . 2009نوفمبر  4-1متمیز في القطاع الحكومي، معهد اإلدارة العامة، السعودیة، 

القانونیة  الجوانب حول األول العلمي ، المؤتمرالحكومة اإللكترونیة والمرافق العامة، جد راغبماالحلو،  .6

افریل  28-26المتحدة،  العربیة األمارات دبي، شرطة البحوث الكادیمیة مركز واألمنیة للعملیات اإللكترونیة،

2003.  

الملتقى الوطني السادس  ،على المنظمات التسویق الداخلي الماهیة واالثرحواس، یونس ؛ لقلیطي، االخضر ،  .7

  .2018مارس  13/14، تسویق الموارد البشریة، ، جامعة بسكرة، الجزائر : حول تسییر الموارد البشریة

، بحث مقدم للملتقى متطلبات إدارة الموارد البشریة في عصر تكنولوجیا المعلوماتخلفالوي، شمس ضیات ،  .8

نظمات األعمال العربیة في االقتصادیات الحدیثة، جامعة الشلف، الدولي حول رأس المال الفكري في م

  .2011الجزائر، دیسمبر 

، الملتقى الوطني السادس أهمیة تسویق الموارد البشریة في ظل اقتصاد المعرفةخلیفي، عیسى ؛ وآخرون،  .9
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ـ دراسة :"العمومیة الجزائریة اإلدارةب اإللكترونیة اإلدارةمعوقات تطبیق ، وآخرون ؛الزهراء ةفاطم ،طلحي  .15

ورقة بحثیة مقدمة لفعالیات الملتقى الدولي األول یومي ، میدانیة لمجموعة من اإلدارات بوالیة سوق أهراس
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  )01(الملحق رقم 

  

   –بسكرة  –جامعة محمد خیضر 

  التجاریة وعلوم التسییروكلیة العلوم االقتصادیة 

 قسم علوم التسییر

 

 

 ا ما 
  

  ؛السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ، وبعد

  ،سیدي الفاضل 

. مؤسستكمفي  اإلدارة اإللكترونیة متطلبات تطبیق: عن یقوم الباحث بإعداد دراسة

فیما یتعلق ببعض الموضوعات نظرًا لما  سیادتكمویتطلب إتمام الدراسة الحصول على رأى 

  .لدیكم من خبرة وممارسة عملیة تتعلق بموضوع الدراسة

تحت درجة ) (وضع عالمة بقراءة العبارات جیدا ثم القیام  یرجو منكم الباحث

، التي ال إجاباتكمعلى دقة  صحة نتائج البحث تعتمد إن .مناسبة ترونها التيالموافقة 

  . البحث العلمي ألغراض إالتستخدم 

بدقة االستقصاء  هذا استكمال بیانات فيحسن تعاونكم على سلفًا هذا ویشكركم الباحث 

  .وتفضلوا بقبول عظیم التقدیر واالحترام .وموضوعیة

  - الباحث-                                                                             
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 أنثىذكر                              :الجنس  -1

  :  العمر   -2

  

 :  التعلیميالمستوى  -3

 

 

 ..................................................................................: الرتبة  -4

 ............................................................: )بلدیة/الدائرة/الوالیة(مصلحة التعیین -5

 :عدد سنوات الخبرة  -6

  

  

  

  :االلكترونیة  باإلدارةمدى معرفتك  -7

  

  

  

  

  ):الكومبیوتر(ما مدى قدرتك على استعمال الحاسوب  -8

  

  

  

  

  

  سنة فاكثر 50من   سنة 49الى  40من   سنة 39الى   30من   سنة 30اقل من 

        

  )دكتوراه/ماجستیر(بعد التدرج  ما  ماستر  مهندس  لیسانس  تقني سامي  تقني  ثانوي  دون الثانوي

                

  سنة 15اكثر من   سنة 15الى  10من   واتسن 09 إلى  05من   واتسن 05اقل من 

        

  منخفضة جدا  منخفضة  متوسطة  مرتفعة  مرتفعة جدا

          

  منخفضة جدا  منخفضة  متوسطة  مرتفعة  مرتفعة جدا
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غیر 
موافق 
 بشدة

غیر 
 موافق

غیر 
 متأكد

 موافق
موافق 
 الرقم العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة بشدة

 01 خطة واضحة لتطبیق االدارة االلكترونیة تعتمد االدارة      

 02 یق االدارة االلكترونیةامام تطب اعائقال تشكل المركزیة      

 03 لتطبیق االدارة االلكترونیةواضحة لدى ادارة المؤسسة مستقبلیة رؤیة  وجود     

 04  ن في تحدید اهداف تطبیق االدارة االلكترونیةوالموظف یشارك     

 05 بمتابعة برنامج تطبیق االدارة االلكترونیة ةخاص )او مكتب مصلحة( وحدة اداریة توجد     

 06 التحول نحو االدارة االلكترونیة تساعد علىاالجراءات االداریة في مرونة  توجد     

 07 تطبیق االدارة االلكترونیة من اجلتنسیق بین المصالح االداریة یوجد      

 08 تنفیذ مشروع االدارة االلكترونیةة العلیا عملیة دعم رؤساء االدار ی     

 09 الموظفین باهمیة واهداف تطبیق االدارة االلكترونیة لتحسیسءات اجراتقوم االدارة ب     

 10 تطبیق االدارة االلكترونیة على یساعدان وتوزیع المسؤولیات الحالي التنظیميالهیكل      

  11 تكلفة تطبیق االدارة االلكترونیةتمتلك المؤسسة القدرة المالیة لتحمل      

  12 من اجل اعتماد االدارة االلكترونیة اءات العملاجر یتم تبسیط      

غیر 
موافق 
 بشدة

غیر 
 موافق

غیر 
 متأكد

 موافق
موافق 
 الرقم العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة بشدة

 01 الموظفین بمفهوم االدارة االلكترونیة واهدافهالدى معرفة  توجد     

 02 لتغییر والتحول نحو تطبیق االدارة االلكترونیة المؤسسةان یتقبل الموظفو     

 03 بالتقنیات والتكنولوجیا الخاصة باالدارة االلكترونیة كافیة معرفة توجد      

 04  الموظفین بجدوى تطبیق االدارة االلكترونیة  لدى هناك قناعة     

 05 امهم االداریة بسبب استخدام الحاسوب ن من زیادة مهال یتخوف الموظفو     

 06 في المؤسسة الموظفین المتخصصین في صیانة اجهزة الحاسوب من عدد یوجد     

 07  الموظفین في استخدام جهاز الحاسوب في اداء مهامهم لدى رغبة  هناك     

  08 الموظفین في التعامالت االلكترونیةعالیة لدى ثقة  هناك     

 09 رك الموظفون في دورات  تدریب وتاهیل الستخدام التقنیات االلكترونیةیشا     

 10 الكوادر المتخصصة في االدارة االلكترونیة  تتوفر المؤسسة على     

 11 مالیة لتنظیم الدورات التدریبة للموظفینیتم تخصیص موارد      

 12 تحفیز الموظفین الستخدام التقنیات االلكترونیة یتم     

  13 المؤسسة موظفین فنیین قادرون على صیانة االجهزة االلكترونیة یوجد في     

  14 تتوفر المؤسسة على مبرمجین مؤهلین لتصمیم البرامج االلكترونیة الخاصة      
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غیر 
موافق 
 بشدة

غیر 
 موافق

غیر 
 متأكد

 موافق
موافق 
 الرقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعبــــــــ بشدة

 01 في المؤسسة  الالزمة لتطبیق االدارة االلكترونیةاجهزة الكومبیوتر  تتوفر     

 02  دوریةبصفة عملیات صیانة اجهزة الكومبیوتر  تتم     

ارة الالزمة لتطبیق االد والبرامج االجهزة لتحدیث كافیةمیزانیة  تخصص االدارة     

  االلكترونیة

03 

 04 دقیقة ومتكاملة الكترونیة قواعد بیانات تمتلك المؤسسة     

 05  تتناسب مع عمل المؤسسة الكترونیة برمجیات  تتوفر     

 06 في المؤسسة تحدیثات البرامج االلكترونیة المطبقة تتوفر     

 07 التصال االلكتروني والبرید االلكترونيتعتمد المؤسسة ا     

 08 عبر شبكة الكترونیة داخلیة الكتروني بین المصالح االداریة المختلفةیوجد ربط      

 09  خدمة االنترنتالمؤسسة مصالح تتوفر في      

 10  تمتلك المؤسسة موقع الكتروني على شبكة االنترنت       

 11 نظام امني لحمایة قواعد بیانات المؤسسة یوجد     

 12 الموظفین باهمیة االمن المعلوماتيلدى وعي  هناك     

 13 الكترونیا توفیر نسخ احتیاطیة للمعلومات االساسیة المخزنة  یتم     

تتخذ ادارة المؤسسة جمیع االحتیاطات لحمایة االجهزة والمعدات االلكترونیة من      

 جمیع االخطار

14  

غیر 
موافق 

 شدةب

غیر 
 موافق

غیر 
 متأكد

 موافق
موافق 
 الرقم العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة بشدة

 01 اجراءات خاصة بتوثیق المعلومات وتصدیقها توجد     

 02 القوانین والتشریعات التي تنظم معامالت االدارة االلكترونیة تتوفر     

 03 طراف معامالت االدارة االلكترونیةالقوانین التي تحمي ا توجد     

 04  تضمن سریة وخصوصیة المعلومات القزانین والتشریعات الموجودة     

 05 لوائح تنظیمیة متعلقة بتطبیق االدارة االلكترونیة توجد     

 06 التي تجرم مخترقي شبكات االدارة االلكترونیة توجد القوانین     

 07 ن االدارة العلیا تتعلق بامن وسالمة المعلومات االلكترونیةتوجد تعلیمات واضحة م     
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غیر 
موافق 
 بشدة

غیر 
 موافق

غیر 
 متأكد

 موافق
موافق 
 الرقم العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة بشدة

     
سرعة إلى زیادة  المصالح المؤسسةتماد على اإلدارة بااللكترونیة في یؤدي االع

 .وكمیة العمل المنجز
01 

     
 النجاز عمليلدي الرغبة في تنمیة قدراتي ومعارفي عن اإلدارة االلكترونیة 

 .إلكترونیاً 
02 

 03  .إلى تبسیط إجراءات وطرق العمل المؤسسةإلكترونیًا في  اداء العملیؤدي      

     
بما یؤدي لتخفیض  نیًا في تقلیل الحاجة إلى العمالإلكترو  اداء العملیسهم 

 .التكالیف
04 

 05 .یؤدي االعتماد على التوجه االلكتروني إلى استخدام الطرق العلمیة في اإلدارة     

     
من الضرورى تنظیم دورات تدریبیة مستمرة الستخدام الوسائل االلكترونیة في 

 الموظفینتنمیة قدرات االتصال ل
06 

 07 .المصالح والدوائر والبلدیاتتسهل الوسائل االلكترونیة االتصال بین      

     
في مختلف مصالح إن االعتماد على اإلدارة االلكترونیة یؤدي لزیادة دقة العمل 

 االدارة المحلیة
08 

 09 .وٕاثرائها إلكترونیًا إلى زیادة استقاللیة الوظائف اداء العملیؤدي      

 10  .یخفض االعتماد على اإلدارة االلكترونیة من وقت أداء األعمال الروتینیة     

     
یسهم التحول والتغییر نحو اإلدارة االلكترونیة في توفیر المعلومات الضروریة 

  .لعملیة التخطیط
11 

     
المصالح  ال یقلل التوجه االلكتروني من سلطات ومسئولیات المدیرین ورؤساء

 في المؤسسة
12 

 13  .یساعد استخدام اإلدارة االلكترونیة في سرعة حل المشكالت واتخاذ القرارات     

     
التعامل مع اإلدارة االلكترونیة شرطًا أساسیًا للترقي  التحكم فيمثل یجب أن ی

 .إلى المناصب األعلى
14  

  15  .فكیر واإلبداع في العملإن تطبیق اإلدارة االلكترونیة سیوفر الوقت للت     

     
یؤدي تطبیق اإلدارة االلكترونیة إلى تسهیل مهمة الرقابة على أعمال 

 .المرؤوسین
16  

     
إن تطبیق اإلدارة االلكترونیة یؤدي تسییر عملیة تقییم األداء الوظیفي 

  .وعدالتها
17  
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  )02(الملحق رقم 

  

  

   –بسكرة  –جامعة محمد خیضر 

  التجاریة وعلوم التسییروكلیة العلوم االقتصادیة 

 قسم علوم التسییر

 

 

ّ  ما 

  

  

 

 الرقم االسم واللقب الرتبة المؤسسة

  01  عمار بن عیشي أستاذ محاضر أ الجزائر-جامعة بسكرة 

 02 عمر أقاسم تعلیم العاليأستاذ ال الجزائر-جامعة ادرار 

 03 محمد مدیاني أستاذ محاضر أ الجزائر-جامعة ادرار 

 04 الحاج عرابة أستاذ التعلیم العالي الجزائر-جامعة ورقلة 

  05  حسن بن العاریة أستاذ التعلیم العالي الجزائر-جامعة ادرار 

 06 مبارك قرقب أستاذ محاضر أ الجزائر- مركز جامعي تمنراست 

 07 الشیخ ساوس أستاذ محاضر أ الجزائر-جامعة ادرار 

 08 العربي تیقاوي أستاذ محاضر أ الجزائر-جامعة ادرار 




