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 الملخص

 الدعم فً اإللكترونٌة اإلدارة منظومة تطبٌق إسهام مدى على التعرف على ٌهدف

 اإلدارة منظومة تطبٌق إمكانٌة على المساعدة العوامل أهم وتحدٌد اإلداري، والتطوٌر

 البحث تعٌنة وكان الوصفً، المنهج البحث واستخدم (،97األزمات )كوفٌد  خالل من اإللكترونٌة

 وضرورة أساسٌاً  عامالً  أصبحت اإللكترونٌة اإلدارة أن النتائج أهم من وكان ( فرداً،53عددها )

 فً الحكومً القطاع أصبح حٌث الحكومٌة، اإلدارات كافة فً هاموتعمٌ تطبٌقها من البد حتمٌة

 ومعالجة الخدمة، وتحسٌن العمل لتطوٌر الحدٌثة التقنٌة هذه من االستفادة إلى ماسة حاجة

 األزمات.

Abstract  

It aims to identify the extent to which the implementation of e-

management system contributes to support the administrative 

development, and to identify the most important factors to help the 

implementation of the e-management system through crises (Coved 

19), and the research used descriptive method, and the research 

sample was (35) individuals, and one of the most important results was 

that e-management has become a fundamental factor and the 

imperative need must be applied and blinded in all government 

departments, where the government sector is in an urgent need of 

taking advantage of this modern technology to develop work, improve 

service, and handling crises. 
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 :مقدمة

إن المتؤمل للتحدٌات المعلوماتٌة تلك ٌالحظ جلٌا أن التطور التكنولوجً لم ٌعد تطورا 

وبنٌان المجتمع بؤسره إذ أننا تكنولوجٌا بحثا باآللة أو الوسٌلة أو المنتج فحسب بل امتد إلى جذور 

أمام تخلق مجتمعً جدٌد، فالثورة المعلوماتٌة آخذه فً مطاردة المجتمع الصناعً القدٌم لٌحل محله 

المجتمع المعلوماتً الجدٌد الذي صار ٌلعب دورا هاما ونوعٌا فً كافة التطورات المجتمعٌة 

ذلك على حاضرها ومستقبلها بها تفرض من االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة.. إلخ، حٌث نالحظ أثر 

 عالقات تعامل جدٌدة تمس حٌاة الفرد والجماعة لم تشهدها البشرٌة من قبل.

أنتجت الثورة التكنولوجٌة ببداٌة الستٌنٌات تحول عمل اإلدارات التقلٌدي الٌدوي إلى الشكل  

اإللكترونٌة، وقد عملت اإللكترونً المعتمد على تكنولوجٌا المعلومات وهو ما عرف باإلدارة 

الحكومات عبر العالم على تبنً هذا المفهوم عبر تحوٌل عمل أجهزتها وإداراتها إلى الشكل 

اإللكترونً وذلك لتسهٌل تقدٌم الخدمات للمواطنٌن بؤقل قدر من التكالٌف والوقت، وٌتفاوت مستوى 

تواجه بعضها ٌمكن تجاوزها من تبنً اإلدارة اإللكترونٌة بالحكومات العربٌة لجملة من التحدٌات 

)سوسن الجٌار   خالل االستفادة من تجارب بعضها فً ظل سعٌها لتطوٌر أدائها الحكومً االلكترونً

 ،0202). 

إن التطور اإلداري لٌس نتاج مصادفة وإنما هو نتٌجة حتمٌة ألسس علمٌة وقواعد تتبع 

فقد تغٌرت فً السنوات الخمس عشر  ومن أهم هذه القواعد المشاركة بالفكر وإتاحة المعلومات

األخٌرة الكثٌر من المفاهٌم التً تحكم عمل المدٌرٌن فلم تعد المشكلة فً اإلدارة االلكترونٌة 

المتمثلة فً إدارة األفراد أو المالٌات أو األعمال اإلدارٌة األخرى وإنما أصبحت المشكلة التً تواجه 

ٌحدث داخل المإسسة مع اكتسابها لخبرات متزاٌدة فً المدٌرٌن هً إدارة التغٌٌر المستمر الذي 

 .(0202)عمر مالعب، خصم من المتغٌرات الخارجٌة المستمرة فً بٌئة العمل المحٌطة بها

وقد تطورت فكرة توظٌف المعلومات فً اإلدارة تطورا كبٌرا حٌث بدأ هذا التوظٌف متمثال 

سة ثم تطور األمر إلى تحلٌل تلك التقارٌر فً شكل تقارٌر تعبر عن ))ما حدث(( فعال داخل المإس

لمعرفة األسباب وراء حدوث المتغٌرات، لماذا حدث؟ وانتقلت التكنولوجٌا بعملٌة توظٌف المعلومات 

إلى مرحلة التنبإ أي، ماذا سٌحدث؟ ثم تطورت إلً مرحلة الرإٌة المجمعة للمعلومات والتؤثٌرات 

ة األكثر تقدما وهً توظٌف المعلومات من أجل تحقٌق المختلفة القرارات ثم انتقلت إلى المرحل

 .(0202)محمد أقرٌقز، األهداف أو ))ماذا نرٌد ٌحدث((؟
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واإلجراءات الحكومٌة الوقائٌة للحد من تفشٌها، ” كورونا“وعلى جانب أخر فرضت جائحة 

ة عمل لى جانب طبٌع، إتحدٌات إدارٌة كبٌرة أمام قطاعات واسعة من منشآت األعمال المختلفة

المإسسات ومنتجاتها، لعبت األسالٌب واألنماط اإلدارٌة المستخدمة فً منشآت األعمال، دورا 

ٌّف المإسسات مع حاالت اإلغالق االقتصادي متفاوت المستوى طٌلة األشهر  حاسما فً درجة تك

 الماضٌة، وفً قدرة هذه المإسسات على االستمرار فً العمل طٌلة فترات اإلغالق.

الجائحة، كانت بعض مإسسات األعمال تسمح للعدٌد من العاملٌن فٌها بالعمل  قبل حدوث

عن بعد فً مهن تسمح بذلك، مثل االستشارات والبحوث والبرمجة والمحاسبة والتدقٌق واإلعالم 

 .(0202)أرٌج حمزة ، وغٌرها من القطاعات

عبر أدوات العمل وكان واضحا أن المإسسات التً كانت طبٌعة عملها تسمح بؤداء المهام 

عن بعد، وتستخدم أسالٌب وأدوات إدارٌة متقدمة، تمكنت من االستمرار فً عملها طٌلة فترة 

 اإلغالق، وقللت بشكل كبٌر من توقف أعمالها.

حتى تلك المإسسات التً كانت تستخدم أسالٌب إدارٌة تقلٌدٌة تعتمد على تواجد العاملٌن 

العمل عن بعد، حٌث ال خٌارات أمام إداراتها سوى  داخل المإسسات، اضطرت الى قبول فكرة

 االستمرار فً العمل.

وقد اكتشفت الكثٌر من منشآت األعمال بالتجربة العملٌة، أن العمل عن بعد سٌكون أكثر 

فاعلٌة من العمل داخل المإسسات، وخاصة فً المهن التً ٌمكن قٌاس أداء العاملٌن فٌها بالمنتج 

 عامل أو فرٌق العمل.النهائً الذي ٌإدٌه ال

 مشكلة البحث

فً حٌن ترى بعض الدراسات أن االهتمام باإلدارة االلكترونٌة، ظهر مع بداٌة اهتمام          

الحكومات وتوجهها نحو تحقٌق شفافٌة التعامل، وتعمٌق استخدام التكنولوجٌا الرقمٌة لخدمة 

الً فاإلدارة االلكترونٌة هً أحد مفاهٌم أهداف التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة. وبالت

الثورة الرقمٌة التً تقودنا إلى عصر المعرفة، كما أن الطبٌعة التحوٌلٌة القوٌة لهذه التكنولوجٌا، 

أصبح لها تؤثٌر عمٌق على الطرٌقة التً ٌتعامل بها الناس، وٌعملون، وٌتبادلون العالقات 

 .(0202)عمر مالعب، االجتماعٌة، وٌتواصلون فً شتى بقاع العالم

مما سبق ٌمكن القول أن نشؤة اإلدارة االلكترونٌة كمفهوم حدٌث هً نتاج تطور نوعً أفرزته    

تقنٌات االتصال الحدٌثة ، فً ظل ثورة المعلومات ، وازدٌاد الحاجة إلى توظٌف التكنولوجٌا الحدٌثة 
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لوزارات عبر آلٌات التكنولوجٌا فً إدارة عالقات المواطن بالمإسسات وربط اإلدارات العامة وا

 الحدٌثة ، وبالتالً التحول الجذري فً مفاهٌم اإلدارة التقلٌدٌة وتطوٌرها.

وتتلخص مشكلة البحث فً التطور اإلداري ودوره فً تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة خالل 

 نموذًجا(. 97األزمات )كوفٌد 

 أسئلة البحث

أمكن للباحث صٌاغة وترجمة المشكلة إلى مجموعة من فً ضوء عرض مشكلة البحث        

التساإالت التً تتطلب المزٌد من البحث والتحلٌل، لتقدٌم إجابات واضحة ودقٌقة عنها وتتضمن 

 هذه التساإالت ما ٌلً:

 هل ٌساهم التطور اإلداري فً تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة خالل األزمات ؟ .1

مساعدة على إمكانٌة تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة من خالل ما هً أهم العوامل ال .0

 (؟97األزمات )كوفٌد 

 (؟97ما هً أبرز معوقات تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة من خالل األزمات )كوفٌد  .3

 أهداف البحث:

 2اإلداريالتعرف على مدى إسهام تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة فً الدعم والتطوٌر  -1

تحدٌد أهم العوامل المساعدة على إمكانٌة تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة من خالل  -0

 (.97األزمات )كوفٌد 

 .(97إبراز معوقات تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة من خالل األزمات )كوفٌد  -3

 أهمٌة البحث

متعلق بدور منظومة اإلدارة ٌستمد هذا البحث أهمٌته من خالل الموضوع الذي ٌتناوله وال

 اإللكترونٌة فً التطوٌر اإلداري أهمٌة البحث فً اآلتً:

توافق البحث مع المتغٌرات العالمٌة الحالٌة والتً تسود فٌها االتجاهات الحدٌثة نحو  .1

 استخدام أدوات التكنولوجٌا الرقمٌة فً األعمال اإلدارٌة.

حول دون تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة فً اإلسهام فً تحدٌد أهم المعوقات التً ت .2

 األزمات.
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ٌؤمل الباحث أن تضٌف نتائج هذا البحث المزٌد من الدعم واالهتمام بتطبٌق منظومة اإلدارة  .5

 اإللكترونٌة فً كافة األزمات، حٌث أصبح التحول نحو مجتمع المعلومات مطلباً محلٌاً وعالمٌاً.

 الدراسات السابقة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبٌق الدول النامٌة  (:Basu, 2014) دراسة     

للحكومة اإللكترونٌة ومقارنة ذلك مع الدول المتقدمة والتعرف على العوامل التً قد تعٌق تطبٌق 

الحكومة اإللكترونٌة فً الدول النامٌة، استخدمت الدراسة المنهج الوصفً الوثائق باالعتماد على 

والدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة والمنهج المقارن، وكانت أهم نتائج الدراسة أن الكتب 

 مجال تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة. معظم الدول العربٌة لم تحقق مرحلة التكامل فً

تهدف هذه الدراسة إلى تحلٌل ومقارنة استراتٌجٌات تطبٌق الحكومة  (:Huang, 2015دراسة )

الدول المتقدمة والدول النامٌة من أجل التوصل إلى إطار مرجعً ٌمكن االسترشاد به اإللكترونٌة فً 

إن الدول النامٌة ٌمكن أن تتغلب ئج هذه الدراسةوكان من نتاالدول النامٌة والدول المتقدمة،  لكل من

 .على مشكلة نقص الموارد من خالل المشاركة بٌن القطاع الخاص والمستثمرٌن والمنظمات األهلٌة

هدفت هذه الدراسة إلى حصر وتحدٌد المعوقات التً تواجه تطبٌق  :(Lam, 2015دراسة )

الحكومة اإللكترونٌة بصورة متكاملة لتقلٌل معدالت فشل مشروعات الحكومة اإللكترونٌة والتوصل 

إلى العوامل الحاكمة التً تضمن نجاح التطبٌق العملً لخطط الحكومة اإللكترونٌة، وقد توصلت 

عائق موزعة إلى أربعة مجموعات وهً العوائق: التنظٌمٌة، والعوائق  95راسة إلى تحدٌد الد

 السٌاسٌة، والعوائق االستراتٌجٌة، والعوائق التكنولوجٌة.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة واقع الحكومات اإللكترونٌة فً الدول  (:Carrol, 2018دراسة )

إن األجهزة والكوادر الحكومٌة فً الدول  ٌها هذه الدراسةئج التً توصلت إلالنامٌة ومن أهم النتا

النامٌة ال تتمتع بكافة القدرات والمهارات الالزمة لتحقٌق النجاح على الصعٌد اإللكترونً، األمر 

 الذي ٌحد من نجاح وكفاءة برامج الحكومة اإللكترونٌة ككل.

 تعقٌب

الدول أم ٌتحقق لها الحد األدنى من  هناك العدٌد من برامج الحكومة اإللكترونٌة فً هذه -

 الطموحات التً كانت مرجوة لها نتٌجة لعدة أسباب هً:

 .ارتفاع تكالٌف التقنٌة والبنٌة األساسٌة المعلوماتٌة 
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  طوال  –ندرة الموارد المتاحة وعدم كفاٌتها للتشغٌل المستمر على مدار )طوال الٌوم

 األسبوع(.

  أو الوسطى للبرامج.عدم تحمس مدٌري اإلدارات العلٌا 

 عدم القدرة على إدارة المشارٌع الضخمة فً مجال تقنٌة المعلومات. 

 اإلطار النظري

 مصطلحات البحث

( بؤنه تلك المجهودات واألنشطة التً 0290عرفه سٌد سالم عرفة) :تعرٌف التطوٌر االداري   

 تبذل من أجل التخلص من أسباب عجز التجهز االداري عن أداء وظٌفته.            

ٌعرف اجرائٌا بؤنه تحقٌق درجة من التناسب بٌن أعداد العاملٌن واختصاصاتهم، ومستوٌات 

 .كفاءتهم وبٌن عدد الوحدات المطلوب إنتاجها

: "عبارة عن استخدام نظم تكنولوجٌا المعلومات واالتصال وخاصة شبكة أنهااإلدارة اإللكترونٌة

اإلنترنت فً جمٌع العملٌات اإلدارٌة الخاصة بمنشؤة ما بغٌة تحسٌن العملٌة اإلنتاجٌة وزٌادة كفاءة 

 (.0227وفعالٌة األداء بالمنشؤة" )محمد، 

وتطبٌقات الحاسب ذات التقنٌة العالٌة لرفع مستوى األداء بما تعرف اجرائٌا بؤنها  باستخدام برامج 

ٌمكن من تبسٌط إجراءات سٌر العمل داخل الهٌئات الحكومٌة بصورة تنعكس على سرعة وكفاءة 

 الخدمة المإداة.

ٌقصد بالتطوٌر اإلداري المجهودات التً تهدف إلى إدخال تغٌٌرات أساسٌة فً  التطوٌر اإلداري:

العامة وفً الهٌاكل التنظٌمٌة وتطوٌر العنصر البشري واستخدام التقنٌات الحدٌثة  أنظمة اإلدارة

، وتتصف األجهزة اإلدارٌة بالدٌنامٌكٌة حٌث أنها لتحسٌن أدائها وتحقٌق األهداف بكفاءة وفاعلٌة

 تتفاعل مع البٌئة المحٌطة بها وتتؤثر بكل ما ٌستجد وٌحدث بها.

 التطوٌر اإلداري: متطلبات

تخطٌط استراتٌجً شامل ٌتوفر فٌه الصفات التالٌة: التكامل/ الشمول/ برامج زمنٌة تتناسب مع ـ 1

 اإلمكانٌات المتاحة.

ـ إعداد كوادر بشرٌة مإهلة تؤهٌالً علً المستوي العالمً فً مختلف التخصصات والمعارف 0

 اإلنسانٌة المعاصرة.

 اإلبداع.ـ تحفٌز البحث العلمً واالبتكار وتوقد روح 5
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 (2112) فداء،  أسباب التطور اإلداري  فً تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة

 اإلجراءات والعملٌات المعقدة وأثرها على زٌادة تكلفة األعمال. •

 القرارات والتوصٌات الفورٌة والتً من شؤنها إحداث عدم توازن فً التطبٌق. •

 ضرورة توحٌد البٌانات على مستوى المإسسة. •

 صعوبة الوقوف على معدالت قٌاس األداء. •

 ضرورة توفٌر البٌانات المتداولة للعاملٌن فً المإسسة. •

 التوجه نحو استخدام التطور التكنولوجً واالعتماد على المعلومات فً اتخاذ القرارات. •

 ازدٌاد المنافسة بٌن المإسسات وضرورة وجود آلٌات للتمٌز داخل كل مإسسة. •

 تحقٌق االتصال المستمر بٌن العاملٌن على اتساع نطاق العمل.حتمٌة  •

 أشكال اإلدارة االلكترونٌة:

تسعى الحكومات إلى تنفٌذ أنواع من اإلدارة  االلكترونٌة إما فورا أو بالتدرٌج، تلك الصور المختلفة 

 (:0293هً) معهد البحوث واالستشارات، 

دٌم الخدمات العامة مباشرة وخاصة من خالل اإلدارة  للمواطن: توفر الدفع الذاتً لتق •

 توصٌل الخدمة االلكترونٌة لتقدٌم المعلومات واالتصاالت.

اإلدارة  لألعمال: تقوم بمبادرات الصفقات التجارٌة االلكترونٌة مثل الحٌازة االلكترونٌة،  •

ل الطرق وفتح سوق الكترونً لمشترٌات اإلدارة والقٌام بمناقصات الحٌازة الحكومٌة من خال

 االلكترونٌة لتبادل المعلومات والبضائع.

اإلدارة  للموظفٌن: اإلقدام على مبادرات تسهل إدارة الخدمة المدنٌة واالتصاالت الداخلٌة  •

مع موظفً اإلدارة  حتى ٌمكن جعل تقدٌم طلبات الوظائف االلكترونٌة والبت فٌها دون ورق فً 

 المكتب االلكترونً.

ة: تزود أقسام أو وكاالت اإلدارة  بالتعاون واالتصاالت بصورة مباشرة، اإلدارة  للحكوم •

وبقواعد بٌانات حكومٌة هائلة للتؤثٌر على الكفاءة والفعالٌة وتشمل أٌضا التبادل الداخلً للمعلومات 

 والمعدات.

اإلدارة  للمإسسات الالربحٌة: تزود اإلدارة  المنظمات الالربحٌة )الخٌرٌة( واألحزاب  •

 لسٌاسٌة والمنظمات االجتماعٌة والهٌئات التشرٌعٌة بالمعلومات.ا
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 أهداف اإلدارة  االلكترونٌة

تسعى لتحقٌق جملة من األهداف تمت اإلشارة ألهمها بمإتمر اإلدارة  االلكترونٌة السادس لجامعة 

 (:0225الدول العربٌة كما ٌلً )علً لطفً،

ٌساعد على تطوٌر كافة األنشطة واإلجراءات الحكومٌة استخدام وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة  •

 بما ٌعمل على تبسٌطها ومن ثم االرتقاء بكفاءة األداء الحكومً.

خفض حدة البٌروقراطٌة فً أداء األعمال والعمل على تجمٌع كافة الخدمات والمعلومات  •

 ذات األهمٌة للمواطنٌن بما ٌمكن االستفادة منها بطرٌقة سهلة.

الخدمات للمواطنٌن بطرٌقة سهلة وسرٌعة ومنخفضة التكالٌف، وخفض االحتكاك بٌن تقدٌم  •

 المواطنٌن وموظفً اإلدارة .

إتاحة المعلومات عن كافة القوانٌن واللوائح الحكومٌة للمواطنٌن على شبكة اإلنترنت  •

 لمعرفة اللوائح التً تحكم موضوع وقضٌة معٌنة.

دمة بحٌث ٌمكن الحصول على الخدمة فً أي وقت طوال زٌادة الوقت المتاح لتؤدٌة الخ •

 الٌوم دون االلتزام لساعات عمل رسمٌة محددة.

تحدٌد متطلبات الحصول على الخدمة والنماذج المطلوبة بما ٌمكن من استكمالها قبل  •

 الذهاب لمكان أداء الخدمة ومن صم تخفٌض الوقت والجهد الالزم ألداء الخدمة.

 ة ووعً المواطنٌن من خالل التشجٌع على استخدام الوسائل التكنولوجٌة.االرتقاء بثقاف •

توفٌر مناخ مالئم لالستثمار ٌعمل على تخفٌض المعوقات واإلجراءات التً تحول دون جذب  •

 المستثمرٌن وبما ٌوفر عامل جذب للشركات العاملة فً مجال التكنولوجٌا.

ماج فً النظام العالمً لمواكبة نظم المعلومات رفع كفاءة األداء الحكومً واإلعداد لالند •

 الحدٌثة المتبعة.

ترشٌد اإلنفاق الحكومً حٌث ٌتم تخفٌض عدد الموظفٌن باإلضافة الستبدال استخدام  •

 المستندات الورقٌة نحو استخدام الحاسبات اآللٌة.

 التخلص من بعض صور الفساد وسوء اإلدارة. •

 المعلومات بصورة متكافئة لكافة المإسسات والمواطنٌن. تحقٌق الشفافٌة من خالل إتاحة •

 التروٌج للخطط المستقبلٌة ومشروعاتها التنموٌة المطلوبة. •
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 :مزاٌا اإلدارة االلكترونٌة

التحول االلكترونٌة ٌحقق العدٌد من المزاٌا التً تساعد على الحد من الفساد اإلداري وتقلٌل آثاره  

ٌات األفراد، حٌث أن انتشار تكنولوجٌا المعلومات ٌمكن أن ٌحسم السلبٌة على المجتمع وسلوك

الكثٌر من مشكالت اإلدارة  العربٌة وتتقدم بذلك آلٌات االرتقاء بخدمة المواطنٌن، وٌمكن عرض  

 (:0299مزاٌا نظام اإلدارة  اإللكترونٌة كما ٌلً )صفوان المبٌضٌن ،

ال ٌستغرق غٌر دقائق معدودة، مما ٌوفر  : إن إنجاز المعاملة إلكترونٌاسرعة اإلنجاز •

الوقت الضائع فً االنتقال إلى مقر اإلدارة، والبحث عن الموظف المختص، وانتظار الردود، وقٌام 

 الموظف بالتحقق من توافر شروط الخدمة المطلوبة وإنجاز المعاملة ٌدوٌا.

أكثر دقة وإتقانا من اإلنجاز : إن اإلنجاز االلكترونً للخدمة عادة ما ٌكون زٌادة اإلتقان •

الٌدوي كما أنه ٌخضع لرقابة أسهل وأدق من تلك التً تفرض على الموظف فً أداء عمله فً نظام 

 اإلدارة التقلٌدٌة.

إن إقامة نظام اإلدارة  اإللكترونٌة ٌحتاج فً البداٌة إلى مبالغ كبٌرة : تخفٌض التكالٌف •

البرامج وتدرٌب العاملٌن، غٌر أن أداء الخدمات إلكترونٌا تنفق فً شراء األجهزة والمعدات وإعداد 

 بعد ذلك تقل تكلفته كثٌرا عن أدائها بالطرٌقة التقلٌدٌة أو الٌدوٌة.

ٌمكن لموظف واحد إنهاء المعاملة المطلوبة وذلك بالرجوع لقاعدة : تبسٌط اإلجراءات •

 وقراطٌة ونتائجها السٌئة.البٌانات المعدة سلفا فً إدارته مما ٌمكن القضاء على البٌر

تتم المعامالت بطرٌقة إلكترونٌة دون اتصال مباشر بٌن صاحب الشؤن : الشفافٌة اإلدارٌة •

 .والموظف، فال ٌكون مجال للرشوة أو تالعب الموظفٌن وسوء معاملتهم للمعنٌٌن

 عٌوب اإلدارة اإللكترونٌة

 ال تخلو عملٌة اإلدارة  االلكترونٌة من عٌوب، أهمها:

عدم دراٌة الكثٌر من المواطنٌن باستخدام الحاسوب وبالتالً عدم المقدرة على  •

 النماذج والمعلومات المطلوبة.تعبئة

 صعوبة إصالح أي أخطاء فً المعامالت لصعوبة تحدٌد مصدر الخطؤ. •

 صعوبة الشكوى من مظالم فً المعامالت. •

 الوصول إلٌه.موظف اإلدارة  ٌختبئ خلف ستار رقمً سمٌك وٌصعب  •

 سهولة سرقة الهوٌة عن طرٌق قراصنة اإلنترنت مما ٌكبد المواطنٌن خسائر مادٌة فادحة. •
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خرق الحواجز االجتماعٌة التً تحمً خصوصٌات المواطن، فمكتب تعبئة النماذج الحكومٌة  •

 قد ٌشهر عن بعض خصوصٌات المتعاملٌن معه دون خرق ظاهر للقوانٌن.

 مصالح الحكومٌة والجماهٌر وفقدان القدرة على التعرف على مشاكلهم.إٌجاد فجوة بٌن ال •

 إللكترونٌة تعنً:اومما سبق ٌتضح أن اإلدارة 

إدارة بال ورق فهً تشمل مجموعة من األساسٌات حٌث ٌوجد الورق ولكن ال ٌستخدم  .9

ٌة والرسائل بكثافة ولكن ٌوجد األرشٌف اإللكترونً والبرٌد اإللكترونً والمفكرات اإللكترون

 .الصوتٌة ونظم تطبٌقات المتابعة اآللٌة

 إدارة بال مكان وتعتمد باألساس على الهاتف النقال. .0

ساعة فً الٌوم واآلن تسمى  02إدارة بال زمان فالعالم أصبح ٌعمل فً الزمن الحقٌقً  .5

 (.02×  5إدارة )

 منهج البحث :

البحث؛ استخدمت البحث المنهج الوصفً لتحقٌق  انطالقاً من موضوع البحث واألهداف التً حددتها

 .أهداف البحث

 أداة البحث :

حث  بتصمٌم االستبانة وعرضها فً صورتها األولٌة على مجموعة من المحكمٌن االب قد قام       

 من المختصٌن فً موضوع البحث  ، وقد أبدوا مالحظات قٌمة حول االستبانة ومحاورها وفقراتها 

البحث  والتً تمثلت فً التطور اإلداري ودوره فً تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة تناول محاور 

 (94( عبارة، بعد أن كانت )93خالل األزمات  وتكون من )

حساب الصدق  ( فرداً وعلً بٌاناتها تم53اختارت البحث عٌنة استطالعٌة عددها ) ثبات االستبانة:

 والثبات لالستبانة كالتالً:

 :األزماتنتائج الثبات لمحور التطور اإلداري ودوره فً تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة خالل 
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 (1جدول رقم )
 نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات محور

 )التطور اإلداري ودوره في تطبيق منظومة اإلدارة اإللكترونية خالل األزمات "(

 رقم العبارة
 قٌمة ألفا

 العنصرإذا حذف 
 رقم العبارة

 قٌمة ألفا

 إذا حذف العنصر

9 22709 7 22794 

0 22709 92 22702 

5 22702 99 22702 

2 22797 90 22706 

3 22795 95 22705 

4 22709 92 22705 

5 22709 93 22797 

6 22705 - - 

اإللكترونٌة خالل األزمات   الثبات العام لمحور التطور اإلداري ودوره فً تطبٌق منظومة اإلدارة 
(22704) 

ثبات محور التطور اإلداري ودوره فً تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة خالل األزمات  بلغ 

( وهً درجة ثبات مرتفعة كما تبٌن أن جمٌع مفردات المحور مساهمتها مرتفعة فً ثبات 22704)

( 22704( بدالً عن )22705، 22706إلى ) ( فحذفهما ٌرفع الثبات95، 90المحور ما عدا الفقرتان )

 وبما أن هذه الدرجة قرٌبة من الدرجة الموجودة من الثبات فؤن حذف الفقرتان لٌس له تؤثٌر كبٌر.

 الصدق الظاهري لالستبانة: . أ

( محكم، 3للتحقق من تمتع االستبانة من صدق ظاهري مالئم للتطبٌق عرضت االستبانة على )

 قٌمة مكنت البحث  من إعداد استبانتها فً صورتها النهائٌة.والذٌن أبدو مالحظات 

صدق االتساق الداخلً لمحور التطور اإلداري ودوره فً تطبٌق منظومة اإلدارة  .9

 اإللكترونٌة خالل األزمات :
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 (0جدول رقم )
 اإللكترونٌة خالل األزماتنتائج الصدق البنائً لعبارات محور التطور اإلداري ودوره فً تطبٌق منظومة اإلدارة 

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 المصحح

معامل االرتباط 
 بالمحور

 رقم العبارة
معامل االرتباط 

 المصحح

معامل االرتباط 
 بالمحور

9 22523 22559** 7 22659 22649** 

0 22509 22539** 92 22344 22495** 

5 22559 22574** 99 22594 22533** 

2 22502 22542** 90 22472 22554** 

3 22552 22695** 95 22205 22265** 

4 22440 22505** 92 22492 22450** 

5 22555 22545** 93 22502 22552** 

6 22365 22450** - - - 

 ( فؤقل.   2229ٌالحظ ** دال عند مستوى الداللة )

معامالت االرتباط لهذه تبٌن من النتائج تمتع عبارات المحور بصدق بنائً مرتفع حٌث جاءت 

( كما أن جمٌع قٌم معامالت االرتباط المصححة لهذه 2229العبارات مع محورها دالة عند مستوى )

 (.22659( و)22205العبارات جاءت موجبة وتراوحت بٌن )

 نتائج اإلجابة على أسئلة البحث

 السإال األول: 

 ؟اإللكترونٌة خالل األزماتإلدارة هل ٌساهم التطور اإلداري فً تطبٌق منظومة ا

لإلجابة على التساإل قام الباحث  بحساب التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات الحسابٌة      

واالنحرافات المعٌارٌة والرتب الستجابات مفردات البحث  على عبارات محور التطور اإلداري 

 جاءت النتائج كالتالً:ودوره فً تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة خالل األزمات ، و

 
 
 
 
 
 



 

336 
 

 (5جدول رقم )
نتائج التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب الستجابات مفردات 
 البحث  على عبارات محور التطور اإلداري ودوره فً تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة خالل األزمات

 الفقرة م

 العٌنةاستجابة أفراد 

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

 االختبارات اإلحصائٌة

الترتٌب 
أوافق  الكلً

 بشدة
 محاٌد أوافق

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
إطال
 قا

 لحسن المطابقة 0كا

 االحتمالٌة القٌمة

9 
اإلدارة اإللكترونٌة تخفض 

 تكالٌف مرور الطلبات.

 - 92 75 252 093 ت
229903 2244704 4202352 22222** 90 

% 0427 3725 9029 926 - 

0 

اإلدارة اإللكترونٌة تخفض 
التكالٌف اإلدارٌة و المالٌة 

 الداخلٌة

 - 92 59 352 003 ت
220953 2234620 6622092 22222** 3 

% 0629 4426 527 925 - 

5 
اإلدارة اإللكترونٌة تقلل من 

 وقت تنفٌذ الصفقات.

 - 2 20 279 045 ت
220445 2235395 5422932 22222** 2 

% 5027 4922 325 223 - 

2 
اإلدارة اإللكترونٌة تزٌد من 
 تدفق المعلومات و االتصاالت.

 9 92 36 353 974 ت
229256 2237656 90322445 22222** 7 

% 0223 4427 525 925 229 

3 

ال توجد معارضة تنظٌمٌة 
للتحول إلى اإلدارة 

 اإللكترونٌة.

 5 99 47 273 000 ت
229303 2243336 92522222 22222** 6 

% 0526 4927 624 922 222 

4 

تروج الدولة من خالل 
ثقافتها التنظٌمٌة ألهمٌة 
التحول إلى اإلدارة 

 اإللكترونٌة.

 2 99 59 272 002 ت
229256 2244424 92422266 22222** 92 

% 0523 4926 627 922 223 

5 
توفر الدولة برٌد إلكترونً 

 خاص لكل موظف.

 9 3 09 393 036 ت
220622 2233224 90542422 22222** 5 

% 5025 4222 024 224 229 

6 

ٌوجد لدى الدولة تحلٌل 
مستمر لنقاط القوة والضعف 
فً مجال تكنولوجٌا 

 المعلومات واالتصاالت.

 - 4 53 252 067 ت

225203 2236423 5062292 22222** 0 
% 5429 3626 222 226 - 

7 

توفر الدولة وسائل االتصال 
المختلفة مع كافة المستوٌات 

 اإلدارٌة.

 - 6 55 245 034 ت
220266 2245667 4042272 22222** 4 

% 5022 3527 729 922 - 
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 الفقرة م

 العٌنةاستجابة أفراد 

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

 االختبارات اإلحصائٌة

الترتٌب 
أوافق  الكلً

 بشدة
 محاٌد أوافق

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
إطال
 قا

 لحسن المطابقة 0كا

 االحتمالٌة القٌمة

92 

التحول إلى اإلدارة 
اإللكترونٌة ٌتناسب مع 
األزمات وال سٌما أزمة 

 .كورونا

 5 92 70 266 0225 ت

229253 2244609 92272565 22222** 95 
% 0327 4922 9923 925 222 

99 

اإلدارة اإللكترونٌة تشكل 
طرق مختلفة ومتعددة لحل 
العدٌد من األزمات وال سٌما 

 .أزمة كورونا

 3 3 25 355 092 ت
229503 2249279 90432522 22222** 5 

% 0425 4424 327 224 224 

90 
ٌتم عقد اجتماعات دورٌة 

وال سٌما للتعامل مع األزمات 
 .أزمة كورونا

 4 05 925 242 974 ت
222095 2254036 6402256 22222** 93 

% 0223 3622 9522 522 226 

95 

ٌوجد تعاون وتنسٌق ملحوظ 
اإلدارة اإللكترونٌة بٌن أقسام 

 للتصدي لألزمات.

 2 94 37 325 092 ت
229566 2244722 99942056 22222** 99 

% 0426 4522 522 022 223 

92 

تستخدم اإلدارة اإللكترونٌة 
اجراءات رسمٌة لمواجهة 
أزمة كورونا ودحض 

 الشائعات.

 - 3 22 225 522 ت

225903 2242055 4522752 22222** 9 

% 5622 3327 323 224 - 

93 

ٌتم عمل مسح شامل فً 
اإلدارة اإللكترونٌة للتعرف 
على اإلصابة بفٌروس 

 كورونا.

 4 04 53 253 096 ت
222795 2252355 7242566 22222** 92 

% 0525 3722 722 525 226 

 - 2220975 229569 المإشر العام

 (.2229** دالة إحصائٌاً عند مستوى )

ما هً أهم العوامل المساعدة على إمكانٌة تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة من  السإال الثانً

 (؟97)كوفٌد خالل األزمات 

وأظهرت النتائج أن مفردات البحث  التطور اإلداري ودوره فً تطبٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة 

 -، وكانت أهم العوامل:(3222من  229569خالل األزمات  بمتوسط حسابً بلغ )
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  إقناع العاملٌن بضرورة تبنً اإلدارة اإللكترونٌة، وذلك من خالل إبراز مزاٌاها وسهولة

 استخدام تقنٌاتها، وتدعٌم ذلك من خالل التكوٌن المستمر لهم.

  توفٌر البنٌة التحتٌة الالزمة لتطبٌقها، ومواكبة التطورات الحاصلة فً التجهٌزات والوسائل

 الخاصة بها.

 الحرص على سالمة وأمن نظم المعلومات وقواعد البٌانات المتعامل فٌها. 

بٌق منظومة اإلدارة اإللكترونٌة من خالل األزمات )كوفٌد ما هً أبرز معوقات تطالسإال الثالث 

 (؟97

( مما ٌبٌن تفاوت استجابات 2229وأظهرت النتائج أن قٌمة مربع كاي دالة إحصائٌاً عند مستوى )

على عبارات المحور، أنه هناك بعض المعوقات الهامة التً تواجه العنصر البشري  مفردات البحث 

 :ترونٌة فً الوحدات المحلٌة ومنهاعند تطبٌق اإلدارة اإللك

       ارتفاع مستوى األمٌة فً استخدام الحاسب. 

       عدم اإلقبال على الدورات التدرٌبٌة المتخصصة ونقص التؤهٌل البشري. 

       عدم الوعً من قبل العاملٌن بمدى الفوائد التً ٌمكن تحقٌقها من خالل التطبٌق. 

        اإلنترنتمحدودٌة انتشار. 

 -مما سبق ٌمكن تلخٌص نتائج البحث  فٌما ٌلً:نتائج البحث :

أن اإلدارة اإللكترونٌة أصبحت عامالً أساسٌاً وضرورة حتمٌة البد من تطبٌقها وتعمٌها فً  .9

كافة اإلدارات الحكومٌة، حٌث أصبح القطاع الحكومً فً حاجة ماسة إلى االستفادة من 

 لعمل وتحسٌن الخدمة، ومعالجة األزمات.هذه التقنٌة الحدٌثة لتطوٌر ا

ربط المواطن بالوحدات الحكومٌة من خالل نظام إلكترونً موحد ٌعمل على زٌادة الفاعلٌة   .0

 .فً تقدٌم الخدمات وتحقٌق أهداف التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة

المحلٌات اتجاه بعض الحكومات العربٌة واألجنبٌة لتطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة فً قطاع  .5

لتحسٌن األداء وترشٌد اإلنفاق الحكومً والسرعة فً اتخاذ القرارات، بما ٌتناسب مع 

 .التغٌرات العالمٌة المتالحقة

إن اإلدارة اإللكترونٌة تعد نظاماً متكامالً ٌحقق العدٌد من الفوائد والمزاٌا التً تساعد على  .2

ات العمل والحد من الفساد اإلداري حل كثٌر من المشكالت اإلدارٌة وتعمل على تٌسٌر إجراء

وتقلٌل آثاره السلبٌة على المجتمع من خالل التقلٌل من تؤثٌر العالقات الشخصٌة على إنجاز 

 .األعمال والعمل على االرتقاء بخدمة المواطنٌن
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من أبرز المعوقات التً قد تواجه تطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة نقص اإلمكانٌة الفنٌة والكوادر  .4

البشرٌة المإهلة للعمل اإللكترونً، وعدم توافر البنٌة التحتٌة المناسبة لتطبٌق اإلدارة 

اإللكترونٌة، عدم توافر التشرٌعات والقوانٌن المالئمة إلضفاء الشرعٌة علٌها وتحدٌد 

 .العقوبات المفروضة فً ظل المخالفة القانونٌة

 توصٌات البحث :

 -حث  ٌمكن التوصٌة بما ٌؤتً:فً ضوء النتائج التً توصلت لها الب

  نشر ثقافة تكنولوجٌا المعلومات واالتصال واإلدارة اإللكترونٌة وأهمٌتها لدى مختلف أفراد

 المجتمع باالعتماد على الوسائل اإلعالمٌة.

  االستعانة بالخبراء والمتخصصٌن فً مجال اإلدارة اإللكترونٌة لتهٌئة الكوادر البشرٌة

 .استخدام أدوات ووسائل العمل اإللكترونٌةالفنٌة واإلدارٌة على 

  ضرورة مساندة القطاع الخاص للقطاع الحكومً باإلمكانٌات المادٌة والفنٌة الالزمة لتجهٌز

بنٌة تحتٌة قوٌة والمتمثلة فً شبكة االتصاالت وأجهزة الحاسب لكافة أنحاء الجمهورٌة 

 .خصصةوتقوٌة شبكة اإلنترنت وتوفٌر التشرٌعات القانونٌة المت

  تفعٌل مشروع مكاتب الخدمات اإللكترونٌة للمواطنٌن فً كل محافظة لتكون وسٌلة لتعمٌق

الوعً بؤهمٌة ومزاٌا العمل اإللكترونً وحتى تكون بداٌة تمهٌدٌة للتغلب على الصعوبات 

 .التً قد تواجه تطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة
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