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 شمية، المملكة األردنية الها11910،صويلح  162ب  .العنوان الدائم للمراسلة : ص
 nail@next.joبريد إلكتروني: ، 5336837/009626يليفاكس ) منزل ( ت

 هـ(24/8/1423هـ؛ وقبل للنشر في 12/9/1422)قدم للنشر في 

 
نيية التيي اإللكترو تحلل هذه الدراسة نوعية اإلدارة التيي تتطلبهيا التحيو   ملخص البحث. 

ي ا قتصياد والمجتميا المعاصيرش وشيمل التحلييل الجوانيب شمل  بصماتها مختلي  نيواح
اني النظرية والتطبيقيية مين خيالل المسيح المكتبيي ألدبييا  هيذا الموميو  والمسيح المييد

وشييمل  عينيية  .آلراء عينيية ميين مييوظفي القطيياعين العييام والخيياص والمخييتلط فييي األردن
  .لمذكورة( مؤسسة في القطاعا  ا 24( من العاملين في ) 700الدراسة ) 

كشييف  الدراسيية ميين خييالل المسييح المكتبييي وجييود نييدرة ملموسيية فييي الدراسييا  
كميا تبيين مين المسيح المييداني  .السابقة فيي مجالهيا خصوصيا فيي أدبييا  اإلدارة العربيية

وجود غموض وخلط مفاهيمي في موميو  اإلدارة اإللكترونيية وطبيعية التكيي  المالئيم 
وأظهيير  الدراسيية  .نحوأسيياليب اإلدارة اإللكترونييية لهييا رغييم حميياس المبحييووين للتحييول

عددا من المعوقا  لإلدارة اإللكترونية كان من أهمها تخل  التشريعا ، نقيص التموييل، 
وبيني  الدراسية  .التكنولوجيا والمعلوما ، العناصر البشيرية وميع  اليوعي ا جتمياعي

 .والمالية الالزمة لهذا التحولأهم المتطلبا  المفاهيمية، التقنية، التشريعية، البشرية 
أوصيي  الدراسيية بومييا خطييط اسييتراتيجية للتحييول تقييوم عليي  أسيياس أن نوعييية 

ي بيل ليس  مجرد اختيرا  تكنوليوجي أوحقيبية جياهزة للتطبييو الفيوراإللكترونية  اإلدارة
اص عل  إنها تمول فلسفة إدارية جديدة تشمل في تطبيقاتها مؤسسا  القطاعين العام والخ

محليي كميا أنهيا تحتيال إلي  متطلبيا  عدييدة متشيابكة مويل التعياون، التنسييو ال .اءحد سيو
 والخييارجي، إجييراء مزيييد ميين الدراسييا ، إقاميية المييؤتمرا  والنييدوا  العلمييية فييي هييذا

 .والمؤسسية المالئمة لهذا التحولالمجال، وإيجاد األطر التشريعية 

ض ، الريا294-249(، ص ص 2) العلوم اإلدارية، 15، ممجلة جامعة الملك سعود
م(2003هـ/3142)  
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 مقدمة
ييية نييي المتنيامي إليي  ت يييرا  جذرأد  الويورة التكنولوجييية والتييراك اإللكترو

وتحو   مجتمعية كبرى شمل  حياة األفراد ومنظما  األعمال والحكوما  
ي وقد أدى ذلك ما نهاية القيرن الماميي وبدايية القيرن الحياد .عل  حد سواء

 مييةوالعشرين إل  ظهور آليا  متطيورة للعميل واإلدارة اإللكترونيية أو الرق

جييا   والقطاعييا  المختلفيية موييل الحكوميية تحيي  مسييميا  عديييدة تناسييب الم
أوالتجيارة  (digital economy) وا قتصياد الرقميي  (E-government)اإللكترونيية
شيياب   ومييا  (E-management)واإلدارة اإللكترونييية  (E-commerce)اإللكترونييية 

ذلييك ميين المصييطلحا  التييي تعبويير عيين تحييو   أساسييية فييي مفيياهيم عمييل 
  المعاصيييرة وهياكلهيييا وسيييلوكها وأسييياليبها حييييك إن المنظميييا  والحكوميييا

القاسييم المشييترك بييين هييذه المصييطلحا  هوا سييتخدام اإللكترونييي والرقمييي 
  .الواسا في مجا   العمل واإلدارة

يعتبيير العقييد األول ميين هييذا القييرن بداييية لشييكل متميييز ميين اإلدارا  
صي  عقيد ا ومولمي ”Dot-GOV-Decade“ الحكومية )العامة( أطلو علي  وصي 

ش  ”Dot-Com-Decade“التسييييعينا  ميييين القييييرن المامييييي بعقييييد اإلنترنيييي  أو
في  (digital)وانعكس  الوورة اإللكترونية المعتمدة عل  ا ستخداما  الرقمية 

كافيية المجييا   عليي  طبيعيية عمييل المؤسسييا  وخططهييا فييي القطيياعين العييام 
يييياة األفيييراد ويؤميييل أن ييييؤور ذليييك إيجابييييا علييي  ح .والخييياص علييي  السيييواء

 [ش1والمجتمعا  والرفاه اإلنساني عموما ]
وبالرغم من أن مختلي  منظميا  القطياعين العيام والخياص فيي اليدول 

 ة تالئيمالمتقدمة والنامية عل  السواء تتطلا إل  إعادة هيكلة تنظيمية وسيلوكي
مييا متطلبا  اإلدارة والحكومة اإللكترونيية إ  أن ذليك يواجي  غموميا مفاهي

وتسيع   .ا  عملية ومعطيا  بيئية تحد من الطموحا  في هذا المجيالوتحدي
المنظما  المعاصرة إل  تحقيو طموحاتها من خيالل التخطييط ا سيتراتيجي 

ونية حيك أصبح  الحكوما  اإللكتر .والتعاون الدولي وتوفير المناخ المالئم
ام ييية لعييعنوانييا للتقييدم اإلداري وشييعارا انتخابيييا فييي حمليية الرئاسيية األمريك

2000[2.] 
ويبييييذل البيييياحوون جهييييودا حويويييية لتنمييييية أدبيييييا  اإلدارة والحكوميييية 
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اإللكترونيية تتموييل فييي إجييراء الدراسيا  الميدانييية والنظرييية وإقاميية النييدوا  
 .والمؤتمرا  وإصدار الدوريا  العلمية والمهنية المتخصصة في هذا المجال

ح القطيا  العيام وتطيويره وتتكامل هذه الجهود ما محاولة الحكوميا  إلصيال
  [ش4[ و]3]

وخالصة القول إن نوعية اإلدارة المطلوبة في العالم الرقمي اآلخذ في  
التشكل تتمويل فيي إعيادة هيكلية شياملة: لمفياهيم البني  التنظيميية والمؤسسيية، 

بحييك ييتم ا رتقياء بفعاليية اإلدارة النظم المالية واإلدارية والسلوكية والتقنية 
نبها وأبعادهيا الكميية والنوعيية ومعيايير الكلفية والتوقيي  والرمي  بكافة جوا

 .العام للمستهلكين والعاملين والمستومرين
 

 تعريف املصطلحات
بداييية   بييد ميين تقييديم تعرييي  بالمصييطلحا  التييي يتمييمنها عنييوان 
 .الدراسيية تجنبييا ألي غمييوض محتمييل وتوخيييا للدقيية والومييوح فييي التحليييل 

 :وهذه المصطلحا  هي 

 نوعية اإلدارة
ا، يقصد بنوعية اإلدارة طبيعية المفياهيم للمنظميا  المعاصيرة وأسياليبه

بييا  وهييذا يشييمل متطل. نظمهيا المالييية واإلدارييية، وبنائهييا الهيكلييي والسييلوكي
بيا  التكي  التنظيمي، البشري، التقني، المالي، السلوكي وغيرهيا مين المتطل

  .التي يشهدها العالم المعاصرالالزمة للتحو   اإللكترونية والرقمية 

 العامل الرقمي 
ويقصد بي  كافية أشيكال العميل اإللكترونيي والرقميي واآلليي فيي مجيال 
ل اإلنتييال والخييدما  المختلفيية ميين خييالل تسييخير المعرفيية، التقنييية ، ا تصييا

لخيدما  واإلبدا  اإلنساني لتحسين نوعية اإلدارة وبالتالي ا رتقاء بمستوى ا
 .والسلا

 رة واحلكومة واإللكرتونيةاإلدا
سيتم استخدام مصطلحا  اإلدارة والحكومة اإللكترونيية بينفس المعني  
في هذه الدراسة نظرا ألن تركيزها سيكون عل  القاسيم المشيترك بينهيا وهيو 
نوعيييية اإلدارة التيييي تتطلبهيييا التحيييو   اإللكترونيييية والرقميييية فيييي كافييية 
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وفي نفس الوق  يجب التنوي  بأن  .ةالمجا  ، والقطاعا  الخدمية واإلنتاجي
هذه المصطلحا  تختل  عن بعمها في المعن  الدقيو لكل منها والمجال أو 

  [ش6[ و]5القطا  الذي تنتمي إلي  ]
 

 أمهية الدراسة
تكمييين أهميييية هيييذه الدراسييية فيييي حيويييية موميييوعها ونيييدرتها النسيييبية 

ومييو  اإلدارة حيييك يتسيم م .خصوصيا فييي أدبييا  اإلدارة العربييية والناميية
 يقي عل اإللكترونية الذي تتناول  هذه الدراسة بالجدة والتميز النظري والتطب

ل السواء و  تزال الدراسيا  واألبحياك فيي هيذا المجيال قليلية حتي  فيي اليدو
ذه ومميا يميا  ألهميية مويل هي .المتقدمة وربما نادرة جيدا فيي اليدول الناميية

يية الواميح فيي أدبييا  اإلدارة العربالدراسة هو محاولتها لسد بعض الفيرا  
يتيي  فييي هييذا المجييال وتقييديم مفهييوم اإلدارة والحكوميية اإللكترونييية وبيييان أهم

حييييك تحييياول .ليييإلدارة المعاصيييرة وتحدييييد متطلبيييا  تطبيقييي  والتكيييي  معييي 
الدراسيية توميييح مفهييوم اإلدارة اإللكترونييية وأبعادهييا وأهميتيي  فييي حاميير 

بيئييية   المفاهيمييية، الهيكلييية، السييلوكية والومسييتقبل اإلدارة فييي ظييل التحييو 
التيييي تشيييهدها اإلدارة فيييي القطييياعين العيييام والخييياص علييي  السيييواء وعلييي  

  .المستويين النظري والتطبيقي معا
 

 أهداف الدراسة
 تهد  هذه الدراسة إل  تحقيو األغراض الرئيسة التالية :

لكترونيية بأبعياده قديم تحليل نظيري مكوي  لنوعيية اإلدارة والحكومية اإلت -1
 .المختلفة

اها  عينة من ميوظفي القطياعين العيام والخياص والمخيتلط استطال  اتج -2
في األردن بقصد التعير  علي  توجهياتهم وآراءهيم حيول بعيض جوانيب 

 .اإلدارة اإللكترونية ومدى تطبيقها في مؤسساتهم
تحسيين  قديم توصيا  تساعد في تطبيو مفهيوم اإلدارة اإللكترونيية ب ييةت -3

 .انوعية اإلدارة لتواكب مستجدا  وورة المعرفة، ا تصال والتكنولوجي
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 فرضيات الدراسة
تشييمل الدراسيية الفرميييا  التالييية والتييي ومييعها الباحييك بنيياء عليي  

 دراست  ألدبيا  اإلدارة والحكومة اإللكترونية عموما:
ييية وجييد قناعيية كبيييرة لييدى المؤسسييا  التييي أجييري البحييك عليهييا بأهمي -1

 التحييول نحييو مفيياهيم وأسيياليب اإلدارة والحكوميية اإللكترونييية فييي مجييال
 .الخدما  والنشاطا  المؤسسية المختلفة

قا -2   بشرية، تقنيية، ماليية وتشيريعية جديية تحيول دون التطبييو يوجد معوو
حيك تقياس  .الفوري لإلدارة اإللكترونية في المؤسسا  التي تح  البحك

تي  فا  المتوسط الحسابي ألهمية كل منهيا وزيادجدية المعوقا  بمدى ارت
 .عن درجتين عل  مقياس ليكر  الخماسي

مة ر البشرية، المالية، التشريعية، التقنية والمعلوماتية الالزتحظ  العناص -3
 (3للتحيييول نحيييو اإلدارة والحكومييية اإللكترونيييية بأهميييية كبييييرة تفيييو  ) 

 .درجا  عل  مقياس ليكر  الخماسي
 

 دراسةمنهجية ال
استند  هذه الدراسية إلي  المينهل الوصيفي التحليليي وأسيلوب الدراسية 
ن الميدانية في تحقييو أغراميها كميا تسيتمد معلوماتهيا وبياناتهيا مين مصيدري

 متكاملين هما :

 )أ( مصادر اثنوية
تتموييل فييي مختليي  المراجييا والمقتنيييا  المكتبييية بمييا فييي ذلييك الكتييب  

 .ل  شبكة اإلنترن والدوريا  والمواقا المالئمة ع

 )ب( مصادر أولية
تتمول في جما بيانيا  مين واقيا عينية عشيوائية مين مؤسسيا  القطيا  

وذلييك باسييتخدام األدوا  العلمييية المالئميية لجمييا  األردن العييام والخيياص فييي
البيانا  بما في ذلك استبانة مصيممة خصيصيا ألغيراض هيذه الدراسيةش وتيم 

العلمييي وذلييك بعرمييها عليي  عييدد ميين  تحكيييم ا سييتبانة وفقييا لقواعييد البحييك
الزمالء أعماء هيئة التدريس في كلية اإلدارة وتجربتها في عينة من األفراد 
وم إعادة صياغتها في موء المالحظا  التيي أبيدوها حيول فقيرا  ا سيتبانة 
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كميا جيرى  .ومدى مالءمتها وقياسها ألهدا  الدراسية وإجابتهيا علي  أسيئلتها
ووباتها بواسيطة معاميل كرونبياخ ألفيا وحصيل  علي  اختبار صد  ا ستبانة 

 1)انظير ملحيو رقيم   (، وهي نسبة مقبولة ألغراض البحيك العلمييش0.79)
وسييتعالل البيانييا  األولييية باسييتخدام أسيياليب  الييذي يبييين فقييرا  ا سييتبانة(ش

التحليييل اإلحصييائي المناسييبة ألهييدا  الدراسيية بمييا فييي ذلييك النسييب المئوييية 
ويسييتند التحليييل اإلحصييائي إليي   .ري والمتوسييطا  الحسييابيةللتوزيييا التكييرا

مقيياس ليكير  الخماسيي اليذي يتكيون مين خميس درجيا  أومسيتويا  حيييك 
( مسييتوى 2يمكيين ألغييراض هييذه الدراسيية اعتبييار الييدرجا  التييي تقييل عيين )

( مسيتوى متوسيط واليدرجا  التيي 3-2معي  أومنخفض واليدرجا  بيين )
كبير وذلك للحكم علي  إجابيا  عينية البحيك ( مستوى مرتفا أو 3تزيد عن )

 .وتحليل البيانا  وتحديد نتائل الدراسة
  

 حمّددات الدراسة
واجه  الدراسة صعوبا  عدييدة شيكل  محيددا  علي  نطاقهيا وميدى 
شييمولها ميين النيياحيتين النظرييية والعملييية أهمهييا نييدرة المراجييا والمصييادر 

 قة نظرالمقا  ، الدراسا  السابالعلمية المتاحة للباحك بما في ذلك الكتب، ا
كميا  .لحداوة مومو  الدراسة وفقر المكتبية العربيية المحليية فيي هيذا المجيال

شيييمل  الصيييعوبا  أيميييا محدوديييية إمكانيييا  الباحيييك فيييي اسيييتخدام شيييبكة 
اإلنترن  من حييك إمكانيية اليدخول علي  بعيض مواقيا الشيبكة وبيطء عمليية 

 كمييا .بييير   يتييوافر للباحييك دائميياالييدخول عليهييا ممييا يعنييي الحاجيية لوقيي  ك
شيييكل  حداوييية مفهيييوم اإلدارة اإللكترونيييية وبالتيييالي غمومييي  ليييدى بعيييض 

 .المبحووين صعوبة نسبية في جما البيانا  الميدانية الدقيقة
 

  الدراسات السابقة

تعيياني المكتبيية العربييية ميين نييدرة نسييبية ملحوظيية فييي الدراسييا  حييول 
حييك  .لباحك واطوالع  عل  المكتبا  المحليةاإلدارة اإللكترونية حسب علم ا

تييم تجيياوز هييذه المشييكلة ميين خييالل اسييتخدام شييبكة اإلنترنيي  لالطييال  عليي  
وتم العوور عل  عدد مقبيول مين الدراسيا   .المصادر المتاحة في هذا المجال
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  واألبحاك نعرض أهمها فيما يلي :

  (Headstar & Bull) هدستار وبل  دراسة 
دراسيية عالمييية واسييعة  ار بالتعيياون مييا شييركة بييلأجيير  شييركة هدسييت

 النطييا  شييمل  أربعييين دوليية وبالتعيياون مييا البنييك الييدولي، األمييم المتحييدة،
 حكوما ، منظما  أعمال دولية، أكاديميين، منظما  غير ربحية، واتحادا 

ي بينيي  الدراسيية أهمييية مواكبيية التحييو   اإللكترونييية والرقمييية فيي .تجارييية
ودليييي  نتائجهييييا عليييي  أن  .واإلدارة والمجتمييييا عمومييييا مجييييا   ا قتصيييياد

اإلنترن  هو عامل قوي في عولمة السو  ونمو اليدخل العيالميش حييك يقيدر 
عا  العالميية % من المبي 5-2بعض الخبراء بأن التجارة اإللكترونية ستمول 

مش كميا سييؤور اإلنترني  علي  العيرض والكلفية وعالقيا  2003بحلول عيام 
 بنيياء الهيكلييي للصييناعا  األميير الييذي يتطلييب ت يييرا  جذريييةالمسييتهلكين وال

 لألساليب التقليدية في كل من الحكوما  وشركا  األعمال كما يجيب تطيوير
ة وأظهيير  الدراسيي .مهييارا  ومعرفيية األفييراد لييتالئم المسييتجدا  اإللكترونييية

ة مرورة تطوير مؤسسا  الرقابة والمسؤولية بشكل يعزز ا نفتياح، الشيفافي
وأشيييار  الدراسييية إلييي  مشيييكلة هجيييرة  .يمقراطيييية فيييي هيييذه المؤسسيييا والد

آلييا   من الدول النامية إل  الدول المتقدمية ميا اقتيراح  (brain drain)األدم ة 
عيد بلحلها تعتمد عل  بقاء العياملين فيي أوطيانهم لالسيتفادة مين خبيراتهم عين 

  [ش1باستخدام الوسائل اإللكترونية المالئمة ]
  

  (Deloitte research)ة ديليوت دراسة مؤسس

هييذه المؤسسيية دراسيية عالمييية شيياملة حييول مومييو  الحكوميية  أجيير 
( مؤسسية حكوميية فيي خميس دول هيي الو ييا   250اإللكترونية شيمل  ) 

وقيييدم   .المتحيييدة األمريكيييية، أسيييتراليا، كنيييدا، نيوزيلنيييدا والمملكييية المتحيييدة
تيييي تحييي  البحيييك حيييول الدراسييية رؤى اإلدارا  العلييييا فيييي المؤسسيييا  ال

تطلعييياتهم وتوقعييياتهم وخططهيييم لمواجهييية التحيييو   الجذريييية فيييي مفييياهيم 
وأظهيير  الدراسيية أن الحكومييا  التييي  .الحكومييا  المعاصييرة والمسييتقبلية

أدخل  مفهوم الحكومة اإللكترونية إل  أساليب عملهيا فيي خدمية المسيتهلكين 
أسيهل وتحقييو إنتاجيية قد نجح  في تحقيو فوائد عديدة أهمها توفير خدما  
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أعليي  وتييوفير معلومييا  أفمييل وتقليييص عييدد شييكاوى العيياملين وتحسييين 
وكشف  الدراسة عن تركيز الحكوما  في  .الكلية للمؤسسة (image)الصورة  

استعمال التكنولوجيا عل  المشاركة بالمعلوميا  التيي تعتبير عنصيرا أساسييا 
الدراسة س  خطوا  يجيب  كما حدد  .في التوج  نحو الحكومة اإللكترونية

أن تتبعهييا المؤسسييا  الحكومييية فييي طريييو تحولهييا إليي  حكوميية إلكترونييية، 
 وهذه الخطوا  هي :

ركة بالمعلوما  وتوفيرها للمسيتهلكين باسيتخدام التكنولوجييا توسيا المشا -1
 .المناسبة

 ش(two-way transactions) بادل المعلوما  وا تصا   باتجاهينت -2
بحييك يمكين تقيديم  (multi-purpose portals)داخل متعددة األغيراض تبني م -3

 singleالخدما  وتبادل األعمال بين األجهزة المختلفية مين مصيدر واحيد 

point of entry)ش) 
 .وفقا لرغباتهم (portal personalization)يص مداخل خدماتية لألفراد تخص -4
مييية مختلفيية فييي جهيية جميييا الخييدما  التيي  تشييترك فيهييا مؤسسييا  حكوت -5

 (a unified package)موحدة بحيك تقدم للمستفيدين من مدخل واحد مشترك 

 ش
 full)دمييل تكييياملي لييينظم المعلوميييا  بيييين مختلييي  األجهيييزة الحكوميييية  -6

integration & enterprise transformation)  [7ش] 
 

 دراسة دامانبور
هييييا القانونييييية بينيييي  الدراسيييية مراحييييل التجييييارة اإللكترونييييية، جوانب

وأشييار  هييذه الدراسيية إليي  أن معظييم الشييركا  التييي تتعامييل مييا .وفوائييدها
اء مشيياريا التجييارة اإللكترونييية تجييري تقويمييا  غييير تقليدييية لنشيياطاتها وأد

  [ش5العاملين فيها ]

 
  (Hart-Teeter) دراسة هارت / تيرت 

وهيييي دراسييية تتكيييون مييين والوييية أجيييزاء حيييول موميييو  الحكومييية 
فيي  الو يا  المتحدة األمريكيية لصيالح مجليس التمييز في نية أجري اإللكترو
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 16-14فيي الفتيرة ميا بيين  (Council of Excellence in Government)الحكومية  
 الدراسيية فيييي عييدد ميين المسيييوحا  البحوييية شيييمل  مش وتتموييل2000آب 

 .الشيركا  الخاصية، والمنظميا  غيير الربحيية  موظفي الحكومية، الجمهور،
ن  الدراسة آراء المبحووين حول التجربة المباشرة، الخبرة العملية في وتمم

 .المسيتقبلية المرجيوة منهيا أساليب الحكومة اإللكترونية، التوقعا ، واألهدا 
الحكوميية  أظهيير  الدراسيية دعمييا سيياحقا إلدخييال مفيياهيم وأسيياليب عمييل 

ة العامية وارتقياء اإللكترونية ألنها تمول نقلة نوعية وتحو  إيجابييا فيي اإلدار
بمسيتوى مشيياركة الميواطنين فييي الشييؤون العامية إمييافة إلي  تعزيييز الرقابيية 
والمسؤولية في أجهيزة الدوليةش وأظهير  أيميا قليو المبحيووين حيول مشيكلة 

 . (internet security)األمان في شبكة اإلنترن  
أوصي  هييذه الدراسيية بومييا خطيية اسييتراتيجية للتحييول نحييو الحكوميية 

 للمبادئ التالية : نية وفقااإللكترو
 ش (citizen-centered)لمستهلك هومحور اهتمام الحكومة اإللكترونية ا -1
 ش(results oriented)ل التركيز عل  النتائ -2
 ش(universal access)مكانية دخول متاحة عموما للخدما  العامة إ -3
 ش (collaborative effort)لعمل الجماعي المشاركة وا -4
 ش(innovation)شجيا اإلبدا  ت -5
 ش (cost-effective)كلفة الفعالية ومبط ال -6
 (privacy & security) لحفياظ علي  الخصوصيية وأمين شيبكة المعلوميا  ا -7

 [ش6]
 

 دراسة جملة احلكومة اإللكرتونية الربيطانية 
 (E-Government Bulletin)أجييير  المجلييية البريطانيييية للحكومييية اإللكترونيييية 

دراسية  (Internet Intelligence Bulletin)كان  تعر  سابقا بمجلية اإلنترني   والتي
شييمل  عينيية ميين مييوظفي اإلدارة العليييا فييي الحكوميية المركزييية والهيئييا  

 .المحلية في بريطانيا
كشييييف  الدراسيييية عيييين مشييييكال  جدييييية تواجيييي  تطبيقييييا  الحكوميييية 

غم ذلك، فقيد أييد  األجهزة الحكومية ما بعمهاش ور اإللكترونية في عالقا 
ميين عينيية المييديرين فييي الحكوميية  %77ال البييية العظميي  ميين المبحييووين )
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مينهم فيي الهيئيا  المحليية( التحيول نحيو مفياهيم وأسياليب  %90المركزية و
وبين  الدراسية أن  .الحكومة اإللكترونية في تقديم الخدما  العامة للمواطنين

مباشيرة فيي تقيديم خيدما   تجيارب وخبيرا  عمليية لدى غالبيية عينية البحيك
وتبيييين مييين الدراسييية نفسيييها وجيييود  .مؤسسييياتهم للمسيييتهلكين عبييير اإلنترنييي 

معوقييا  تواجيي  الحكوميية اإللكترونييية أهمهييا التنسيييو بييين مختليي  األجهييزة 
الحكوميييية والتموييييل وأمييين شيييبكا  اإلنترنييي  وتيييوفير الكفييياءا  البشيييرية 

  .والتشريعا  المالئمة
حول أهم عقبة يرونهيا فيي هيذا الصيدد تبيين  وفي استجابة عينة البحك

للعاملين فيي القطيا   (mind-set)أنها تتمول في ت يير الحالة الذهنية أو الفكرية 
كن ويؤميل وفقيا لينفس الدراسية أن تيتم .العام سواء الميديرين مينهم أو غييرهم
( ميين خييدماتها للمسييتهلكين عبيير %25بعييض األجهييزة الحكومييية ميين تقييديم )

ن أدراسة حديوة لنفس المجلة تبين  وفيم. 2002ن  بحلول عام شبكة اإلنتر
تالي إعادة هيكلة الخدمة المدنية ربما يقود إل  غموض في مجال السلطة وبال

 .ظهور نزاعيا  بيين المشياركين فيي مجيا   الحكومية واإلدارة اإللكترونيية
ين بية وهذا يتطلب التفكير في آليا  تنظيمية متطورة تقوم عل  مبدأ المشارك

مويل شيركا  المصيلحة   (public private partnership)القطاعين العام والخياص 
التيي تتيول  بعيض خيدما  النقيل والتعلييم   (public interest companies)العامية 

 [ش8والمستشفيا  بو ية نيويورك األمريكية ]
 

 دراسة داريل ويست من جامعة براون
يية ا  الحالية للحكومة اإللكترونهدف  هذه الدراسة إل  مراجعة األوم

م وشييمل عينيية ميين 2000 ميين خييالل مسييح ميييداني أجييري فييي صييي  عييام
 1813مييوظفي الحكوميية الفدرالييية والحكومييا  المحلييية إمييافة إليي  تحليييل 

 موقعا حكوميا عل  اإلنترن ش 
أشكال الخدما  الحكومية المتاحة علي  اإلنترني  وميدى بين  الدراسة 
بين المستويا  الفدراليية والمحليية وكيفيية اسيتجابة مواقيا  التنو  وا ختال 

وتبييين ميين  .اإلنترنيي  الحكومييية لطلبييا  المعلومييا  التييي يبييديها المواطنييون
الدراسيية أن ميييا سيييمي بوييورة الحكومييية اإللكترونيييية لييم يرتيييو إلييي  مسيييتوى 

 .govt)ش أي أن مواقيا الشيبكة الحكوميية (potential)منهيا  اإلمكانيا  المحتملية
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websites)   لم تست ل كامل طاقتهيا التكنولوجيية المتاحية لهيا وظهيور مشيكال
وأخييييرى تتعلييييو با متييييداد الييييديمقراطي  (access)تتعلييييو بييييوفرة الخييييدما  

(democratic outreach) ش 
أوص  الدراسة بمرورة تحسين مستوى خدما  الحكومة اإللكترونية 

م المعلوميا  المقدمية لهيمن حيك وفرتها لشيرائح المسيتفيدين منهيا ونوعيية 
  [ش9]
 

 وآخرون  (Meta group)دراسة جمموعة ميتا 
من الوكيا   الفدراليية األمريكيية ليديها خطية  %90بين  الدراسة أن 

استراتيجية للتحول نحو الحكومة اإللكترونيية تتميمن إنشياء بني  تكنولوجيية 
أمييان  تحتييية وتصييميم آليييا  محييددة لمواجهيية بعييض التحييديا  المتوقعيية موييل

وشيييمل  هيييذه اآللييييا  وسيييائل حمايييية  .والخصوصيييية وغيرهيييا الشيييبكا 
(encryption) نظيييام المفييياتيح،public) (keys  أرقيييام التعريييي  بالشخصيييية ، 

(personal identification numbers)  والبطاقا  الذكية(smart cards) [10ش] 
 

  (Forrester research)دراسة مؤسسة أحباث فور سرت 
ذه الدراسة سرعة انتشار وتطبيو الحكومة اإللكترونية خيالل توقع  ه

 .العقييد القييادم بسييبب ميي وطا  شييعبية لتقييديم خييدما  عاميية إلكترونييية فعواليية
وبينيي  نفييس الدراسيية أن التوجيي  نحييو الحكوميية اإللكترونييية سيييكون عملييية 
تدرجية لكنها   تلبك أن تتوسا بسرعة أكبر ميا تزاييد التوقعيا  والمي وط 

عبية التي سيتجبر الحكوميا  علي  التخليي عين أسياليبها التقليديية المتخلفية الش
وحو  الدراسة عل  مرورة تسويو الخدما   .عن ركب الوورة التكنولوجية

كمييا حييدد   .اإللكترونييية الحكومييية وتشييجيا الجمهييور عليي  ا سييتفادة منهييا
الدراسيييية والويييية مراحييييل تميييير بهييييا الحكوميييية اإللكترونييييية هييييي التجريييييب 

(experimentation)التكامل ،(integration)    وإعيادة ا ختيرا(reinvention) ش تمتيد
مرحلة التجريب عامين تقريبا وتشيمل تقيديم خيدما  بسييطة وانتقائيية بقصيد 

مرحليية التكامييل  وتشييمل .التجريييب، استكشييا  المشييكال  وتقليييل المخيياطر
سيييتخدمها عمليييية ربيييط مزدوجييية بيييين أنظمييية المعلوميييا  والشيييبكا  التيييي ت
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بينمييا يشييكل إعييادة اختييرا  الحكوميية مرحليية  .األجهييزة الحكومييية المختلفيية
وارتفا  مسيتوى اليوعي لديي  بحييك يمويل  متقدمة تتزامن ما نمل الجمهور

قيوة مياغطة علي  الحكوميية مين أجيل إجيراء تحسييين شيامل لنوعيية خييدما  
نتيجية مهمية وخلصي  الدراسية ل .الحكومة اإللكترونية بكافة أبعادها المتكاملة

هييي أن الحكوميية اإللكترونييية الفعاليية سييتعزز وقيية الجمهييور بالقطييا  العييام 
كما أوص  الحكومة بمرورة تنفييذ  .وبالتالي تقود إل  حكوما  أكور نشاطا

حميييال  ترويجيييية وإعالميييية شييياملة لتعزييييز مسيييتوى اليييوعي الجمييياهيري 
 [ش11بمتطلبا  الحكومة اإللكترونية ]

 

 دراسة أغازاده
 .حلليي  إدارة العناصيير البشييرية ومتطلباتهييا فييي األلفييية الجديييدة التييي

ر وركز  الدراسة علي  التحيديا  المسيتقبلية، التكنولوجييا والعولمية كعناصي
واقترحيي  الدراسيية عليي   .القييوى البشييريةحيوييية مييؤورة مباشييرة فييي مجييال 

 التنظيمييية فيييالمختصييين فييي مجييال إدارة المييوارد البشييرية تعزيييز القييدرا  
ش كمييا  (Attract & Retain Personnel)ب األفييراد المييؤهلين وا حتفيياظ بهييم جييذ

 [ش12دع  الدراسة إل  استخدام التكنولوجيا لتحقيو مزايا المنافسة ]
 

 دراسة موران وأفريجن
ة والتي أظهر  أن إدارة الت يير هي عملية متواصلة للمنظما  الراغب

م يييك يتمييز الت يييير فييي العييالفيي مواكبيية المسييتجدا  التكنولوجيية وغيرهييا ح
ولييس لي   (non-linear)الرقمي بوتيرة عالية ويأخذ منحي    يتصي  بالخطيية 

  وبالتيالي يجيب أن تتسيلح المؤسسيا .بداية أو نهايية واميحة أو محيددة بدقية
 [ش13بالجاهزية وا ستعداد لمواكبة الت ير ]

 

 دراسة رويل 
وبينيي   .فييي العييالم الرقميييأبييرز  دراسيية رولييي أهمييية إدارة المعرفيية   

حيك  .القمايا األساسية المؤورة في فعاليـة تنفيــذ استراتيجيا  إدارة المعرفة
من أصـول أية مؤسسة   تقل في   (asset) إن المعرفة هي بموابة أصل حيوي
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وبالتـيـالي علي   .قيمتها وأهميتها عن بقية األصول المالية، البشرية وغــيرها
يمــة المعرفة في مجا   عملها ونشياطاتها والعميل علي  المؤسسا  إدراك ق

بناء المخزون المعرفي المالئم وتحسين وسائل تنميت  وتعزيز البيئة المعرفية 
  [ش14]
 

 أندروبولس ولوي دراسة
والتي كشف  عين المي وطا  المتزاييدة علي  كافية المنظميا  لتصيبح 

  (perpetual challenging) أكور إبداعا أو ما وصفت  الدراسة بالتحدي السيرمدي
ش ودعييي  الدراسييية إلييي  تعزييييز دوافيييا العييياملين وحيييوافزهم مييين أجيييل رفيييا 

ي كما حدد  الدراسة أهيم مت ييرا  التحيدي السيرمد .مستويا  اإلبدا  لديهم
لييدى العيياملين وهييي القييدرة عليي  الم ييامرة والمواجهيية الصييريحة للتحييديا  

  [ش15وا نتهازية للفرص المتاحة ]
 

 ية النظرية للدراسةاخللف
  تعريف ومتهيد

اسييييتخدام نتييييال  (E-management)يعنييييي مصييييطلح اإلدارة اإللكترونييييية 
الويييورة التكنولوجيييية فيييي تحسيييين مسيييتويا  أداء المؤسسيييا  ورفيييا كفايتهيييا 

ويشمل ذلك ا ستفادة مين  .وتعزيز فعاليتها في تحقيو األهدا  المرجوة منها
مرافيو لهيا فيي توسييا قاعيدة المسيتفيدين مين تراكم المعرفية والتقيدم التقنيي ال

وتحسييين   (accessibility)الخييدما  العاميية ميين حيييك وفييرة هييذه الخييدما   
بوسييائل غييير  وهييي القييدرة عليي  تقييديم الخييدما  والسييلا.أسيياليب تقييديمها لهييم

تقليدية أي وسائل إلكترونية تمكين مين ا طيال  علي  معلوميا  تهيم جمهيور 
بين األجهزة  (transaction)ألي مؤسسة وإكمال التبادل  المستفيدين ) العمالء (

المعنييية وجمهييور المسييتفيدين ميين خييدماتها فييي أي زمييان وأي مكييان وعليي  
 [ش10أساس المساواة والعدالة بين كافة المعنيين بالخدما  العامة ]

 (internet)تعتبر شبكة المعلوميا  العالميية المعروفية عموميا باإلنترني  
لكيين اإلدارة  .ة لمفهييوم اإلدارة اإللكترونييية فييي الواقييا العملييياألداة المشيي ل

اإللكترونيييية تشيييمل جوانيييب عدييييدة أخيييرى متكاملييية منهيييا أسييياليب العميييل 
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كما أنها   تمويل .والتكنولوجيا، العناصر البشرية، تطوير التشريعا  وغيرها
وصفة جاهزة لالستخدام الفوري بل إنها تحتال متطلبا  كوييرة تتوقي  علي  

 قدرة المؤسسا  في توفيرها وتوظيفها في خدمة التحول إل  هذا ا تجاهش 
إلدارة اتعتبر اإلدارة اإللكترونية فلسفة متكاملة وتحو  جذريا في عالم 

وهيي أيميا نقلية نوعيية وويورة سيلمية فيي  .عل  المستويين النظري والعمليي
ورة الكلييية المفيياهيم، النظريييا  واألسيياليب بحيييك تيينعكس إيجابيييا عليي  الصيي

ين الزائد، أي أنها تنسخ الصورة التقليدية المتمولة في الروت .لإلدارة الحكومية
كم التسلط، المحسوبية وغيرها من المظياهر، والممارسيا  السيلبية التيي تتيرا

فيييي أذهيييان النييياس وتسييييء لعالقييية األجهيييزة الحكوميييية ومؤسسيييا  القطيييا  
ت يير حكومة اإللكترونية تسع  لوبالتالي فإن اإلدارة أوال .الخاص بجمهورها

لهيا   (public perception)صورة األجهزة الحكوميية مين حييك اإلدراك الشيعبي
  [ش16[ و]2( ألداء هذه األجهزة ] (realityوالواقا العملي 

وتمويل الحكوميية اإللكترونييية تحييو  أساسيييا فييي مفهييوم الوظيفيية العاميية 
المستفيدين من الخدمة محور  بحيك ترسخ قيم الخدمة العامة ويصبح جمهور

كما يتعدى مفهومها مجيرد التمييز فيي أداء الخيدما   .اهتمام مؤسسا  الدولة
العامية إلي  التواصييل ميا الجمهييور بالمعلوميا  وتعزيييز دوره فيي المشيياركة 

 more informed & empowered citizens & more accountable)والرقابيية 

government)   هيكلية في البناء التنظيمي لإلدارة العامة ش كما تتممن تعديال
 [ش17وتطويرا لعالقة جديدة بينها وبين المواطنين ]

 

  اخلصائص االقتصادية لإلدارة اإللكرتونية
تتمييز اإلدارة اإللكترونييية بعيدد ميين الخصييائص ا قتصيادية نييذكر أهمهييا 

  [:1فيما يلي ]
بسييبب   (reduced transaction cost)تنيياقص ملحييوظ فييي كلفيية التبييادل   -1

لهم ا ست ناء عن عدد مين حلقيا  الوسيطاء التجياريين التقلييديين واسيتبدا
 .بأشكال جديدة وقليلة من حلقا  الوساطة اإللكترونية والرقمية

تعاظم القوة اإلنتاجية الممافة التي تحدوها الوسائل اإللكترونيية والرقميية  -2
  .المختلفة والمجا   اإلنتاجية في المجا   الخدمية

يسييمح للنيياس بطلييب الخييدما    (Logistic system)وجييود نظييام لوجسييتي  -3
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مباشيرة وبسيرعة وسيهولة مين أي مكيان فيي العيالم دون أيية قييود  والسلا
األفراد ويعطيهم مجا  أوسا للمناسيبا   وهذا األسلوب يوفر وق   .تذكر

 .ا جتماعية والراحة وغيرها
ة للمؤسسا  وشركا  األعمال في األمد الطويل تحسين الكفاية ا قتصادي -4

 .قاعدة السو  وتقديم خدما  ومنتجا  جديدة متنوعة من خالل توسيا 
بناء قاعدة متقدمة للمعلوما ، البيانيا  والمعرفية تسيهم فيي رفيد عملييا   -5

اإلدارة وخصوصا في مجال اتخياذ القيرارا  وتطيوير العناصير البشيرية 
 .معار  المالئمة للعالم الرقميوتزويدها بالمهارا  وال

قيائم علي  قطيا    (a dual economy)نشوء نظام اقتصادي مزدول الطبيعية  -6
وهييو القطييا  الصييناعي الييذي يتميييز بييدخل ومرونيية سييعرية  (real)مييادي 

يتشييكل ميين نشيياطا   (virtual)افترامييي  منخفميية نسييبيا مقابييل قطييا  
ل ويتميييز بييدخ عرفيية التقنييية إبداعييية متنامييية فييي مجييال المعلوماتييية والم

حيييك تخلييو المرونيية العالييية لهييذا القطييا   .ومرونيية سييعرية عالييية نسييبيا
كميا   (large scale economies)فرصا واحتميا   أكبير  قتصياديا  الحجيم 

 .تتولد م وطا  تنافسية شديدة وعوائد إنتاجية مرتفعة وأسعار منخفمية
دل ر العالقية التقليديية بيين معيإلي  كسي وتؤدي هيذه التوقعيا  ا قتصيادية 

التمخم والنمو ا قتصادي أي يبق  معدل التمخم منخفما رغيم ارتفيا  
 .معدل النمو ا قتصادي

ت ييير القييوى المييؤورة فييي الييدورة ا قتصييادية ميين الييدورة التقليدييية التييي  -7
 يقودهييا الطلييب إليي  دورة يقودهييا العييرض واإلنفييا  الرأسييمالي واإلبييدا 

بالتيييالي اعتمييياد اليييدورة ا قتصيييادية بصيييورة أكبييير علييي  التكنوليييوجي و
 األسيييوا  الماليييية أكوييير مييين اعتمادهيييا علييي  السياسيييا  الماليييية والنقديييية

  .للحكوما 
 

  األهداف العامة لإلدارة اإللكرتونية
 ترميييي اإلدارة اإللكترونيييية إلييي  رفيييا مسيييتوى الجيييودة والفعاليييية الكليييية

للتكنولوجييييا، نظيييم المعلوميييا ،  للمنظميييا  مييين خيييالل ا سيييتخدام المالئيييم
هيدا  بميا وتتمول هيذه األ .ا تصال، والمعرفة العلمية والتطبيقية المتعلقة بها

  [:1يلي ]
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 تكامييل أجييزاء التنظيييم وتوحيييدها كنظييام متييرابط ميين خييالل تكنولوجيييا -1
 ش ITالمعلوما 

 .يةتطوير عمليا  اإلدارة وتعزيز فعاليتها في خدمة األهدا  المؤسس -2
 ش (decision support tools)تقديم آليا  فعالة وداعمة  تخاذ القرارا   -3
 .ممان تدفو المعلوما  بدقة وكفاية وتوقي  مالئم وجاهزية مستمرة -4
 .تقليل كلفة التش يل وتحسين متواصل لمعد   اإلنتاجية -5
 وتعزيييزه فييي ا سييتخداما  الخدمييية (automation)تطييوير مسييتوى اآللييية  -6

 .واإلنتاجية
لشييامل اخلييو البيئيية والمنيياخ التنظيمييي المالئييم للبحييك والتطييوير اإلداري  -7

 .والمتواصل
 

  العناصر الدافعة لإلدارة اإللكرتونية
أد  مجموعييية متكاملييية مييين العواميييل إلييي  تنيييامي اليييدعوا  الرسيييمية 
فة واألكاديميية إلي  تطبيييو ميا يعيير  بالحكومية اإللكترونيية والتييي تمويل فلسيي

هذا و شئة فرمتها الوورة الرقمية وتوجها  العولمة والديمقراطية وغيرهاشنا
التحيول فيي فكيير اإلدارة العامية وممارسييتها هيو اآلن فييي مرحلية الطموحييا  
وبداييية الخطييط ا سييتراتيجية إلنجييازه حتيي  فييي مهييد الحمييارة التكنولوجييية 

 ا وتحيدياومن الطبيعيي أن مويل هيذا التحيول   يتعيدى كوني  طموحي .المتقدمة
ألن هذا  .واءجديا لكافة الدول النامية بما فيها العربية ال نية والفقيرة عل  الس

ل إني  التحول   يمكن إنجازه بتوفر أية مييزة نسيبية منفيردة كالتموييل ميوال بي
يحتييال إليي  عوامييل كويييرة وخطييط طويليية وعملييية تدرجييية وفقييا للمت يييرا  

أبرز دواعي التحول في خدمية ولخص  دراسة مسحية  .الخاصة بكل مجتما
 [ش10الجمهور والتقدم التكنولوجي ومتطلبا  تشريعية وإرماء للناخبين ]

 اممحنن   وحنن  امح  مننا  ا  ا   مننأ م ننم امل امنن  اممننف  نن  م   ننف  

 ما يلي: ا م م  ويا

أد  الويورة التكنولوجيية  تسارع التقثد  التكنولثوجي والرثورة املعرفيثة املرتبطثة بث  : -1

إظهييار مزايييا نسييبية عديييدة لتطبيقاتهييا العملييية فييي مختليي  مجييا   إليي  
الحيييياة اإلنسيييانية بميييا فيييي ذليييك نوعيييية الخيييدما  والسيييلا التيييي توفرهيييا 
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وتمويل هيذه الويورة  .المؤسسا  )العامة والخاصية علي  السيواء( للمجتميا
فرصيية متميييزة لألفييراد والحكومييا  ومنظمييا  األعمييال لتحسييين كمييية 

إن حجيم ا سيتومار المتزاييد فيي قطييا   .إلنسيانية المتاحيةونوعيية الحيياة ا
التكنولوجيا يتطلب تعظييم الفوائيد المرجيوة مني  وتسيخيره لتسيهيل الحيياة 

  .والرفاه اإلنساني عموما

ة سييياهم  التوجهيييا  العالميييي : وجهثثات العوملثثثة وتثثثرابت اإلتمعثثثات اإلنسثثثانيةت -2

المختلفة  ن المجتمعا  اإلنسانيةنحوا نفتاح، الترابط والتكامل بي المتزايدة
 وتمويل ظياهرة العولمية فلسيفة .في نشوء ما يعر  اليوم بظياهرة العولمية

داريية، جديدة للعالقا  الكونية لها أبعياد سياسيية، اقتصيادية، اجتماعيية، إ
تقنييية وتقييدم الوييورة التكنولوجييية أدوا  معرفييية و .قانونييية وبيئييية متكامليية

تحقيييو أغرامييها وترجمتهييا إليي  واقييا عملييي لخدميية متطلبييا  العولميية و
حيييك يييتم الييربط الفعييال بييين المجتمعييا  اإلنسييانية ميين خييالل  .ملمييوس

 .شييبكا  اإلنترنيي  وا تصييال الفمييائي ومييا إليي  ذلييك ميين أدوا  رقمييية
انبها ويشمل هذا الربط مجا   المعلوماتية، الخدما ، العالقا  بكافة جو

  [ش4التقنية، وغيرها ]ا قتصادية، اإلدارية، العلمية، 

سياهم  حركيا   التحثوالت الدققراييثة ومثا رافقهثا مثن متوثريات وتوقعثات  ثعبية: -3

التحييرر العالمييية التييي تطالييب بمزيييد ميين ا نفتيياح، الحرييية، المشيياركة 
فيي إحيداك ت ييرا  جذريية فيي البنياء المجتمعيي  واحترام حقو  اإلنسان

وقد  .ماعية عل  وج  الخصوصعموما وطبيعة األنظمة السياسية وا جت
رافو هذه الت يرا  ارتفا  في مستوى الوعي والتوقعا  ا جتماعيية بميا 

ويأتي في مقدمة هذه  .في ذلك نشوء رؤى جديدة للقطا  العام بكافة أبعاده
الرؤى ميرورة تحسيين مسيتوى األداء الكليي للقطيا  العيام بميا فيي ذليك 

ويشييمل ذلييك تعزيييز مختليي   .مؤسسييات  السياسييية، اإلدارييية والقمييائية
مظييياهر الحيييياة الديمقراطيييية مويييل المشييياركة السياسيييية فيييي ا نتخابيييا  
وغيرهييا ميين الوسييائل، حرييية الييرأي، تأسيييس األحييزاب، تفعيييل الرقابيية 
الشيييعبية علييي  أعميييال الحكومييية، ترسييييخ مبيييادئ الشيييرعية والمؤسسيييية، 

القطيا  العييام كميا يشييمل ذليك تطيوير فعاليية  .المسياءلة، العدالية، وغيرهيا
وتموييل  .وا رتقيياء بمسييتوى أداء مؤسسييات  كمييا، نوعييا، توقيتييا وأسييلوبا
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 .الحكومة اإللكترونية فرصة متميزة لالرتقاء باألداء في القطا  العام

ليب إن انتشييار مفهييوم وأسييا السثثتجابة والتكيّثثف مثثب متطلبثثات البي:ثثة ا يطثثة:ا -4

م منظميا  والمجتمعيا  يحيتالحكومة اإللكترونية وتطبيق  في كويير مين ال
عل  كيل دولية اللحيا  بركيب التطيور تجنبيا  حتميا   العزلية والتخلي  
عيين مواكبيية عصيير السييرعة والمعلوماتييية والتنييافس فييي تقييديم الخييدما  

كمييية والسييلا بنيياء عليي  معييايير السييهولة، الفعالييية، الكفاييية، النوعييية وال
ش إنسياني معاصير أن يعييأي أن    يمكن ألية دولية أو مجتميا  .المالئمة

 كنظيييام م ليييو دون مواكبييية التطيييور الطبيعيييي للحيييياة اإلنسيييانية بأبعادهيييا
  [ش18[ و]4المختلفة ]

 

 متطلبات اإلدارة اإللكرتونية
تمويييل اإلدارة أو الحكومييية اإللكترونيييية تحيييو  شيييامال فيييي المفييياهيم، 

ليهييا النظريييا ، األسيياليب، الممارسييا ، الهياكييل والتشييريعا  التييي تقييوم ع
وهييي ليسيي  مجييرد شييعار يرفييا أو طمييوح يمكيين تحقيقيي  ميين  .اإلدارة العاميية

خالل وصفة جاهزة أو خبرة مستوردة بل أنها عملية معقيدة ونظاميا متكيامال 
مييين المكونيييا  البشيييرية، التقنيييية، المعلوماتيييية، الماليييية، التشيييريعية، البيئيييية 

املية إلخيرال مفهيوم وبالتالي   بد مين تيوافر متطلبيا  عدييدة ومتك .وغيرها
الحكوميية اإللكترونييية إليي  حيوييز الواقييا العملييي فييي أجهييزة اإلدارة العاميية أو 

 ومن أهم هذه المتطلبا  ما يلي : .مؤسسا  القطا  الخاص

التحيول نحيو  نظيرا ألن لتوعية االجتماعية برقافة احلكومة اإللكرتونية ومتطلباهتا:ا -1

ظم ن القيييم، األهييدا ، الوسييائل واليينالحكوميية اإللكترونييية فلسييفة متكامليية ميي
 دييدةالمتكاملة فإن ترجمتها إل  الواقا العملي يحتال إل  جهود ومتطلبيا  ع

 يييأتي فييي مقييدمتها وعييي الجمهييور لطبيعيية هييذا التحييول وا سييتعداد: النفسييي،
  .السلوكي، التقني، المالي، وغير ذلك من متطلبا  التكيو  مع 

تتطليييب الحكومييية  ب مبثثثا يثثثتالت  والتحثثثو  ا ديثثثد:التعلثثثي  والتثثثدري تطثثثوير نظثثث  -2

 .اإللكترونييية ت ييييرا  جذرييية فييي نوعييية العناصيير البشييرية المالئميية لهييا
وهييذا يعنييي مييرورة إعييادة النظيير فييي نظييم التعليييم والتييدريب لمواكبيية 

األسييياليب،  ،متطلبيييا  التحيييول الجدييييد بميييا فيييي ذليييك الخطيييط، البيييرامل
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  .عل  كافة المستويا والمصادر التعليمية والتدريبية 

معييدا ، أي تييوافر األجهييزة، ال وفري التكنولوجيثثا املالئمثثة وموامبثثة مسثثتجداهتا:تثث -3

البيييرامل، وأسييياليب ومصيييادر المعرفييية المالئمييية فيييي كافييية المؤسسيييا  
  .نطا  ممكن وإتاحتها لالستخدام الفردي والمؤسسي عل  أوسا

أي ا هتميام بيالتخطيط  بها ابسثتمرار :توفري العناصر البشرية املؤهلة ومواصلة تدري -4

للقييوى العامليية وتوظييي  العناصيير المؤهليية، مواصييلة تييدريبها وتنميتهييا 
 .لمواكبة التطور التكنولوجي بكافة أبعاده

أي إصييييدار القييييوانين، وضثثثثب األيثثثثر التشثثثثريعية ولثثثثديرها وفقثثثثا للمسثثثثتجدات :  -5

لبيية لكترونية وتاألنظمة واإلجراءا  التي تسهل التحول نحو الحكومة اإل
  .متطلبا  التكيو  مع 

وهذا يعني إعيادة النظير فيي  التخطيت املايل الر يد ورصد املخصصات الكافية : -6

قييا نظييام األولويييا  وتييوفير األمييوال الكافييية إلجييراء التحييول المطلييوب وف
 .إلطار زمني مالئم للظرو  العامة وخصوصيا  كل دولة

تعتبر المعلوميا  أساسيا أليية  دير  وفقا للمتوريات:بنات نظا  معلومات متطور ول -7

ة و بموابحكومة إلكترونية وبالتالي فإن بناء النظم المعلوماتية المتطورة ه
وإن نظيام المعلوميا  المطليوب يجيب أن  .متطلب سيابو فيي هيذا المجيال

ة، يتصيي  بالشييمولية لكافيية أنييوا  البيانييا ، المعلومييا ، الحداويية، السييرع
التخييييزين، ا سييييترجا  ا سييييتعمال، والجاهزييييية لخدميييية السييييهولة فييييي 
كما يجب وما األطر التشيريعية والمؤسسيية المالئمية  .األغراض العامة

ميية للربط الفعال ألنظمة المعلوما  عل  مختل  األصعدة الوطنيية والعال
 [ش18]

 
 آاثر اإلدارة اإللكرتونية

لبيي  ميين ت يييرا  إن التحيول نحييو مفهييوم الحكوميية اإللكترونييية ومييا يتط  
 لعالمييةجذرية فيي مفياهيم اإلدارة ونظيم عملهيا، عالقاتهيا البينيية، والبيئيية وا

سييو  يعكييس آوييارا حيوييية إيجابييية وسييلبية عليي  السييواء فييي مختليي  نييواحي 
 : ويمكن تصني  هذه اآلوار في الفئا  الكبرى التالية .الحياة المجتمعية
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 آاثر سياسية واجتماعية -أوال
ام آلوار بمجميل ا نعكاسيا  المتوقيا حيدووها نتيجية  سيتخدتتمول هذه ا

أسييياليب الحكومييية اإللكترونيييية فيييي مجيييال الخيييدما  العامييية والمعلوميييا  
شيأن حييك تبيرز أسيئلة كوييرة بهيذا ال .والمشاكل المرتبطة بها في هذا المجال

يييية تتعليييو بالعدالييية ا جتماعيييية، المشييياركة السياسيييية، توسييييا السيييلطة الرقاب
ا ميية، أمييان المعلومييا  وسييريتها، الت ييير ا جتميياعي والسياسييي المتوقييللحكو

فهيييل تميييمن الحكومييية  .بسيييبب ا نفتييياح، والعولمييية التكنولوجيييية فيييي العيييالم
علوما  اإللكترونية فرصا متكافئة لكافة المعنيين بخدماتها من حيك إتاحة الم
عزييييز أو تقيييديم الخيييدما  الفعليييية ومسيييؤولية تطيييوير اليييوعي ا جتمييياعي وت

متطلبا  التكي  ما هذا التحول أو غيير ذليك مين تسياؤ   هه وهيل تميمن 
ن ذليك تعزيز مبدأ المشاركة في الحياة السياسية من قبيل كافية الميواطنين أم أ

ماعيية بكافية أبعادهيا الوقافيية، ا قتصيادية، ا جت (elite)سيقتصر علي  النخبية 
لسيييلطة التشيييريعية ميييا والتقنيييية هه وتتميييمن المشييياركة السياسيييية تفاعيييل ا

ي المييواطنين ميين خييالل إبييداء اآلراء والتعليقييا  عليي  مشيياريا القييوانين التيي
تتمييمن السياسييا  العاميية للدوليية وبالتييالي تعزيييز دور المييواطنين فييي هييذا 

 المجالش
راد أما توسيا السلطة الرقابية للحكومة فقد أوار مخياو  كويير مين األفي

الحكومييا  مين فييرض قيييود رقابييية  والشيركا  بسييبب مشيياريا قيوانين تمكيين
وإجييراءا  أمنييية فييي مجييال المعلوماتييية واطييال  الحكوميية عليي  ا تصييا   
 .اإللكترونييية بحجيية األميين القييومي ومنييا الجريميية أو غيرهييا ميين المبييررا 

الخيييدما  اإللكترونيييية ومبيييدأ  بكلفييية ولهيييذه المخييياو  آويييار سيييلبية تتعليييو
فيي المعلوميا  وميا ييرتبط  والسيرية  (privacy & confidentiality)الخصوصيية

 بذلك من دعاوى قانونية من قبل األطيرا  المتميررة مين الرقابية الحكوميية
 في هذا المجالش

وتوييار أسييئلة كويييرة حييول أميين المعلومييا  الشخصييية والمؤسسييية عليي  
السواء من حيك اطال  ال ير عليها وسوء استخدامها أو است اللها بأي شيكل 

يين بها حيك قيد يميس الكشي  عين هيذه المعلوميا  مكانية دون إذن من المعن
وسمعة بعض األشخاص أو مصادرهم المالية أو قد يتعدى األمر األفراد إلي  
 .المساس بياألمن القيومي بجوانبي  ا قتصيادية، السياسيية، الدفاعيية أو غيرهيا



 نوعية اإلدارة والحكومة اإللكترونية في العالم الرقمي : دراسة استطالعية

  

269 

وتتعيييدى مشيييكلة األميييان والخصوصيييية المسيييتوى الفيييردي لتشيييمل مسيييتوى 
فقييد بييين )تقرييير اللجنيية القمييائية للبرلمييان  .ييية والحكومييا الشييركا  العالم

 األوروبييي( وجييود شييبكة تنصيي  فمييائية أمريكييية تييدع  شييبكة ايشييلون 

(Echelon) وتييرتبط هييذه الشييبكة  .وتييديرها وكاليية األميين القييومي األمريكييية
وأظهير  .بشبكا  أمنية في كل من المملكة المتحدة، كندا، أستراليا ونيوزيلنيدا

ر المكون من مائة صيفحة أن شيبكة ايشيلون تسيتطيا التقياط المكالميا  التقري
وشمل ذلك معلوما  اقتصادية  .التليفونية، رسائل الفاكس والبريد اإللكتروني

وتجارييية حساسييية وحيويييية لمسييياعدة الشيييركا  األمريكيييية فيييي تنافسيييها ميييا 
إجيراء  2000لذا فقد قرر البرلمان األوروبي في تميوز  .نظيراتها األوروبية

تحقييو حييول ا تهامييا  الموجهيية لشيبكة ايشييلون بشييأن التجسييس اإللكترونييي 
إميافة إلي  تحقييو مماويل تجرييي  الحكومية الفرنسيية حيول عملييا  تجسسييية 

أميا الت يير ا جتمياعي  .لنفس الشبكة علي  نشياطا  شيركة أييربص الفرنسيية
قتصيادية، الذي قد تحدو  التحو   اإللكترونية خصوصا في ظيل العولمية ا 

الوقافييية، التكنولوجييية وغيرهييا فقييد يييؤدي إليي  حييا   ميين عييدم ا سييتقرار 
السياسييي وا جتميياعي عليي  المسييتويا  المحلييية والعالمييية عليي  السييواء ألن 
العالم اليوم أوفي ال د القريب ما هو ا  قرية مترامية األطيرا  تتفاعيل فيهيا 

[ و 6كين التنبيؤ بهيا بسيهولة ]المت يرا  وتنتشر بين أرجائها بسرعة قد   يم
  [ش19]

 آاثر اقتصادية ومالية -اثنيا
توجيييد آويييار اقتصيييادية وماليييية عدييييدة مترابطييية للتحيييول نحيييو مفهيييوم 

ة، تنظيميي الحكومة اإللكترونية وما يرافقها من نظم وأساليب عمل ومتطلبيا 
 .قيلومن األهدا  األساسية لها تقديم خدما  أفمل بكلفية أ .تشريعية وبشرية

دما  وتشمل الكلفة المالية المباشرة والكل  األخرى عل  المستفيدين من الخي
جييا أو العامة وتلك التي يتحملها ا قتصاد الوطني من خالل استيراد التكنولو

أي  .ا ستومارا  الالزمة للتحول اإللكتروني وبناء نظيم المعلوميا  وغيرهيا
ن أواحي مولميا يتوقيا لهيا أن  يتوقا لكلفية الخيدما  العامية أن تينخفض مين ني

  .ترتفا من نواحي أخرى
وقد تميل هذه الكلفة إل  ا رتفا  فيي األميد القصيير ويؤميل انخفاميها 

حيك أن تنفيذ متطلبيا  التحيول نحيو الحكومية اإللكترونيية  .في األمد الطويل
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يستدعي رصد مخصصا  ميخمة تنفيو علي  بنياء نظيم المعلوميا  وشيراء 
الييذي يشييمل  (software)والبرامجييي   (hardware)لمييادي التكنولوجيييا بشييقيها ا

البرمجييييا ، نظيييم التشييي يل، اليييربط المعلومييياتي، تيييدريب الكيييوادر البشيييرية 
 .المطلوبة، وما إل  ذلك

كمييا يتطلييب أميين شييبكا  المعلومييا  نفقييا  هائليية وقييد توييير قمييايا 
 الخصوصييية والسييطو عليي  الشييبكا  قمييايا مالييية وقانونييية مكلفيية لألفييراد،

وأن ميييرورة مواكبييية المسيييتجدا   .المؤسسيييا  والحكوميييا  علييي  السيييواء
 التكنولوجية وتحديك شبكا  المعلوما  ونظمها قد ينبئ بكلفة متزايدةش

إن توسيا قاعدة المستخدمين لشبكا  المعلوميا  والخيدما  قيد يسياعد 
 في خفض كلفتها الوابتة بينما قد يحتيال مزييدا مين المخصصيا  ليدعم أولئيك

خييدما    يملكييون المهييارا ، التعليييم، الوقافيية والمييال الييالزم لشييراء ال الييذين
أو  حيك إن شرائح كبيرة من المجتما سيواء فيي اليدول المتقدمية .اإللكترونية

حا النامية   يملكون القدرة المالئمية فيي هيذا المجيال وهيو ميا يسيم  اصيطال
لدولية لولية ا جتماعيية ش وبالتيالي فيإن المسيؤ (digital divide)ا نقسام الرقمي 

 تتطلب المسياعدة فيي سيد هيذه الو يرة التي  يقليل وجودهيا مين الجيدوى الكليية
وإن تييوفير خييدما  إلكترونييية تلبييي احتياجييا  بعييض  .للحكوميية اإللكترونييية

قييد ترتييب نفقييا  إمييافية عليي    (Disability Access)الفئييا  كالمعيياقين مييوال
 [ش19الحكومة ]

  نظيميةآاثر إدارية وت -اثلرا

وتشييمل هييذه اآلوييار ت يييرا  جذرييية فييي مفيياهيم اإلدارة ونظرياتهييا أي 
ميية، البعد األكاديمي كميا تشيمل ت ييرا  كبييرة فيي الجوانيب الهيكليية، التنظي

هيودا جوهيذا يتطليب  .البشرية، اإلجرائية والتشريعية أي البعد العملي لإلدارة
 النظرييية، التطبيقييية، أكاديمييية حويويية فييي كافيية مجييا   البحييك، الدراسييا 

يل المسحية وإقامة الندوا  والمؤتمرا  التي تستهد  بمجملها تحقييو التأصي
النظييري لمومييو  الحكوميية اإللكترونييية ممييا يسييهل فييي بلييورة هوييية جديييدة 
لييإلدارة العاميية تكييون قييادرة عليي  مواكبيية المسييتجدا  المتسييارعة فييي هييذا 

 المجالش
شيييكيل مفييياهيم اإلدارة العامييية ويتميييمن المسيييتوى األكييياديمي إعيييادة ت

المالئمة للتحول المطلوب بما في ذلك تطيوير مفياهيم الخدمية العامية، تعزييز 
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المشيياركة الشييعبية فييي مختليي  جوانبهييا، تفعيييل نظييم الرقابيية والمعلومييا ، 
 وتحسين شفافية القطا  العام في التعامل ما القمايا المجتمعية وما إل  ذلكش

 ن إعيادة هيكلية مؤسسيا  القطيا  الحكيوميأما الجانب العمليي فيتميم

مييز )إل اء ودمل وإنشاء( بميا يكفيل تفعييال للتوجي  نحيو حكومية إلكترونيية تت
لييك ويتطلييب ذ .بالكفيياءة، الفعالييية، سييرعة ا سييتجابة، المشيياركة والمسييؤولية 

ل أيما تنمية كمية ونوعية شاملة، وإعيادة تأهييل للعناصير البشيرية مين خيال
التعليييم، الوصيي  الييوظيفي، تبسيييط اإلجييراءا ، تحييديك التييدريب،  بييرامل

افر إن تمي .التشريعا ، بنياء نظيم المعلوميا  اإلداريية وإتاحتهيا للمسيتفيدين 
ليوب الجهود األكاديمية والعملية وتكاملهيا قيد يسيهم فيي تسيهيل التحيول  المط

 [ش20[ و]3]

 آاثر تكنولوجية -رابعا
  اإللكترونييية إليي  زيييادة ميين المتوقييا أن يييؤدي التحييول إليي  الحكومييا

الطلييييب الكلييييي عليييي  المنتجييييا  التكنولوجييييية ببعييييديها المييييادي والمعرفييييي 
زييد كما يشيكل ذليك تحيديا إميافيا لمنتجيي التكنولوجييا إلحيداك م .المتكاملين

ميين التطييوير وتوسيييا ا سييتومارا  فييي قطييا  التكنولوجيييا ميين أجييل تلبييية 
وسا في ويشمل ذلك الت .هذا المجال ا حتياجا  الكمية والنوعية المتزايدة في

البييرامل األكاديمييية وخطييط التطييوير التكنولييوجي فييي الجامعييا  والمعاهييد 
العلميييية بحييييك تيييتالءم نوعيييية مخرجاتهيييا التعليميييية ميييا متطلبيييا  التحيييول 

 وهذا يعني مزيدا مين ا سيتومار فيي قطيا  .اإللكتروني وحاجا  سو  العمل
  .ا التعليم العاليالتعليم بمراحل  المختلفة وخصوص

 آاثر بي:ية -خامسا
يؤور التحول اإللكتروني في كافة الجوانب البيئية بما في ذلك الجوانيب 

حيك تتأور البيئة الطبيعية ببعض المخاطر مول التلوك،  .الطبيعية واإلنسانية 
كمييا يييؤور التحييول  .المييواد الخييام، ومييا إليي  ذلييكواسييتنزا  مصييادر الطاقيية 

ويير مين الجوانيب اإلنسيانية مويل القييم والعيادا  والتقاليييد التكنوليوجي علي  ك
وميين  .ا جتماعييية، طبيعيية الحاجييا  اإلنسييانية، والسييلوك اإلنسيياني عمومييا

المخيياطر المحتمليية لهييذا التحييول انتهيياك مبييدأ الخصوصييية الفردييية وتعييرض 
وقيد تظهير مشيكال  وجيرائم  .أمن المعلوميا  علي  كافية المسيتويا  للخطير
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السطو عل  المعلوميا  واألرصيدة فيي البنيوك واإلميرار بيال ير جديدة مول 
من خالل برامل الحاسيب مويل نشير الفيروسيا  اإللكترونيية وميا يينجم عنهيا 

 [ش 20[ و]19من آوار وخسائر في األموال واألجهزة والمعلوما  وغيرها ]
 

 الدراسة امليدانية
 اإلتمب اإلحصائي للدراسة 

ها  عينة عشوائية مين ميوظفي القطياعين تم إجراء مسح ميداني  تجا
العيييام، الخييياص والمخيييتلط فيييي األردن حيييول خطيييط الدولييية إلدخيييال مفهيييوم 

ما  الحكومة اإللكترونية وأساليبها في مجال الخدما  العامة وطر  ا تصال
ينة عويرمي هذا المسح الميداني إل  استطال  آراء  .جمهور المستفيدين منها

ا اإللكترونيية ومي اتهم بصيدد التحيول نحيو اإلدارةالبحك والتعير  علي  توقعي
 يحيط بذلك من قمايا أساسيةش ويشمل المسح استطال  آراء العينية فيي ميدى
ومييوح مفهييوم الحكوميية اإللكترونييية والقناعيية بيي  وتوقعيياتهم بمييدى تطبيقيي  
ل ونجاح  باإلمافة إل  التعر  عل  أبرز المعوقا  التيي تواجي  هيذا التحيو

  .تساعد في فعالية تطبيق  ونجاح  في التطبيو العملي والعوامل التي
ينية ( اسيتبانة علي  ع 700 وتحقيقا ل ايا  هذه الدراسة فقد تم توزيا )

عشيييوائية مييين العييياملين فيييي عشيييرين مؤسسييية فيييي القطيييا  العيييام، المخيييتلط 
وهيي   (%83( استبانة أي بنسبة اسيتجابة بل ي  )581والخاص أعيد منها )
لتيي أما أسيباب اختييار الباحيك للعينية ا .اض البحك العلمينسبة مقبولة ألغر

شييملها بالدراسيية فهييي ألنهييا مؤسسييا  خدمييية أو صييناعية كبيييرة ومرشييحة 
 لالسيتفادة ميين أسييلوب اإلدارة اإللكترونييية أكوير ميين غيرهييا ميين المؤسسيا 

لعام ( مؤسسة في القطا  ا12كما أن العينة المختارة شمل  ) .لتحسين أداءها
كميييا شيييكل   .ركة فيييي القطييياعين المخيييتلط والخييياص فيييي األردن( شييي12و)

( موظييي  مييين مختلييي  الفئيييا  والمسيييتويا  700مفيييردا  العينييية وهيييي )
د من حجم المجتما اإلحصائي للدراسة والذي قدر عني  (%7التنظيمية نسبة )

إعييداد الدراسيية بعشييرة آ   موظيي  وهييي نسييبة مقبوليية علميييا وإحصييائيا 
( تفصيييال  العينيية التييي تحيي  1الجييدول رقييم ) ويبييين .ألغييراض الدراسيية

 البحك:
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 ( عينة الدراسة، االستباانت املوزعة ونسبة االستجابة 1جدو  رق  )

عدد االستباانت  القطاع 
 املوزعة

عدد االستباانت 
 املسرتجعة

النسبة امل:وية 
 لالستجابة

العييييييام ) وزارا  ودوائيييييير  
 مركزية (

350 308 88% 

 %72 126 175 صناعية (المختلط )خدمية و 

 %84 147 175 الخاص ) شركا  وبنوك (  

 %83 581 700 اإلموع 

 

 خصائص عينة الدراسة
ية : تم تحليل خصائص عينة الدراسة وفقا للمت يرا  الديموغرافية التال

و )المسم  الوظيفي، سنوا  الخبرة، الجنس، العمر، المؤهل العلميي( كميا هي
( النسييبة المئوييية 2(ش ففييي الجييدول رقييم )4( و)3) (،2مبييين فييي الجييداول )

 .للتوزيا التكراري للعينة حسب مت يرا  المسيم  اليوظيفي وسينوا  الخبيرة
 ويظهيير الجييدول أن معظييم أفييراد العينيية هييم ميين اإلداريييين أو الييذين يقومييون

ة ( مينهم بينميا يشيكول الميديرون ومسياعديهم نسيب%41بأعمال كتابية بنسبة )
( %20لباحوون، المترجمون، الخبراء والمستشيارون نسيبة )وشكل ا .(6%)

( ميين %20فييي حييين شييكل الفنيييون والمهندسييون ومبرمجييو الحاسييب نسييبة )
( ميين العينيية تقييل خبييراتهم فييي %15ويشييير نفييس الجييدول إليي  أن ) .العينيية

العمييل عيين خمييس سيينوا  ونفييس النسييبة ميينهم تزيييد خبييراتهم عليي  واحييد 
( %26-19ية المبحووين بنسب تراوحي  بيين )وعشرين عاما بينما توز  بق

  (ش2عل  فئا  الخبرة العملية األخرى المبينة في الجدول )رقم
 

 وريات(  يبني النسبة امل:وية للتوزيب التكراري لعينة البح. حسب مت2جدو  رق  )
 .املسمى الوظيفي وسنوات اخلربة يف العمل

 النسبة امل:وية العدد املتوريات

% 
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 41 238  إداري/كاتب : يففامم مى ام ظ

 20 116 فني/مهندس/مبرمل :

 13 76 رئيس قسم :

 06 35 مدير إدارة/ مساعد مدير :

 20 116  باحك/خبير/ مترجم/مستشار :

 100 581 اإلموع

 15 87  خمس سنوا  فأقل : سنوا  الخبرة

 26 151  سنوا  10- 6 :

 25 146 سنة 15 -11 :

 19 111  سنة 20 -16 :

 15 86  سنة فأكور 21 :

 100 581 اإلموع

( مينهم %22مين المبحيووين بينميا شيكل  اإلنياك ) (%78شكول اليذكور )
( %25-15وتوزع  العينة بنسب متفاوتة لكنها متقاربة نسيبيا وتراوحي  بيين )

ميارهم ( من العينة كان  أع%64عل  الفئا  العمرية المختلفة بينما يالحظ أن )
النسب المئويية للتوزييا التكيراري  (3ويظهر الجدول رقم ) .ما( عا40-26بين )

  .للعينة حسب مت يرا  الجنس والفئا  العمرية
 ( يبني توزيب العينة وفقا للجنس والف:ات العمرية ألفرادها 3جدو  رق  )

النسبة امل:وية  العدد املتوريات
% 

 78 453 ذكر :  امجوس 

 22 128 أنو  : 

 100 581 اإلموع

 15 87 سنة فأقل 25 :  امفئ   املم يا 

 25 145 سنة 26-30 : 

 23 133 سنة 31-35 : 

 16 93 سنة 36-40 : 

 21 123 سنة فأكور 41 : 

 100 581 اإلموع

أما توزيا عينة البحك حسب المؤهال  العلمية فكيان كميا هيومبين فيي 
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لوانوييية ( مينهم يحملييون ميؤهال  تقيل عين ا%5( حييك إن )4الجيدول رقيم )
العامة ونفس النسيبة يحمليون درجية الماجسيتير بينميا كاني  ال البيية العظمي  

( ميينهم %15( ميينهم تحمييل الدرجيية العلمييية األوليي  )بكييالوريوس( و)75%)
 من حملة الدبلوم المتوسطش 

 ( يبني توزيب أفراد العينة حسب املؤهالت العلمية  4جدو  رق  ) 
النسبة امل:وية  العدد املتوريات

% 

 05 29 وانوية عامة فأقل : اممؤ   امللمف

 15 87 دبلوم متوسط  : 

 75 437  بكالوريوس : 

 05 28  ماجستير : 

 100 581 اإلموع

 مفهو  اإلدارة اإللكرتونية
تييدل نتييائل المسييح الميييداني عليي  عييدم وجييود مفهييوم عييام متفييو علييي  

ووين يخلطون بين هذا لإلدارة اإللكترونية حيك  حظ الباحك أن بعض المبح
 المفهييييوم ومفيييياهيم أخييييرى ذا  صييييلة بهييييا موييييل واجهييييا  اإلنترنيييي  

(websites) واليييروابط المؤسسيييية(links)  واسيييتخداما  الحاسيييب فيييي الشيييؤون
ولييذلك فقييد عمييد الباحييك إليي  توميييح مصييطلح  .اإلدارييية والمالييية للمؤسسيية

  .ا ستبانةاإلدارة اإللكترونية لعينة البحك قبل مباشرتهم في تعبئة 
 أبدى أفراد العينة قناعة كبيرة في مرورة التحول نحو مفهيوم اإلدارة

( وبمتوسط حسابي  5اإللكترونية وأساليبها كما يدل عل  ذلك الجدول رقم ) 
ورغيم  .( علي  مقيياس ليكير  الخماسيي%74( درجية أوبنسيبة ) 3.7بلغ ) 

  األفيييراد علييي  هيييذه القناعييية المرتفعييية فقيييد دل المتوسيييط الحسيييابي إلجابيييا
انخفيياض فييي مسييتوى ومييوح مفهييوم اإلدارة اإللكترونييية لييديهم إذ بلييغ هييذا 

ويتوقييا  .عليي  المقييياس نفسيي  (%56( درجيية أي بنسييبة ) )2.8المتوسييط ) 
ميين  (%70أفييراد العينيية أن يشييمل تطبيييو اإلدارة أو الحكوميية اإللكترونييية )

كميا يتوقعيون نجاحيا  .إجمالي حجم الخدما  التيي تقيدمها مؤسسياتهم مسيتقبال
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( درجة أي بنسيبة 3.6كبيرا لتجربة الحكومة اإللكترونية وبمتوسط حسابي )
 ( عل  المقياس الخماسيش 72%)
  
 نية ( يبني آرات أفراد العينة حو  بعض جوانب احلكومة اإللكرتو  5جدو  رق  )  

النسبة امل:وية  املتوست املتوريات
% 

 56 2.8 نية مدى وموح مفهوم الحكومة اإللكترو

 74 3.7 مدى القناعة بالتحول نحو الحكومة اإللكترونية

 70 3.5 التوقعا  بمدى التطبيو نسبة إل  خدما  المؤسسة 

 72 3.6 توقعا  نجاح تجربة الحكومة اإللكترونية

 

 مدى استخدا  تقنيات إلكرتونية ورقمية
ك لعيدد ( مدى استخدام المؤسسا  التي تح  البح6يبين الجدول رقم )

ويظهير  .من التقنيا  اإللكترونية والرقميية فيي نشياطاتها الخدميية واإلنتاجيية
الجييدول أن كافيية المؤسسييا  تسييتخدم الحاسييب فييي أعمالهييا رغييم تفاوتهييا فييي 

( من المؤسسيا  تسيتخدم الحاسيب بشيكل %87درجا  ا ستخدام حيك إن )
 كميا .ب قليلية( منها فقط ليديها اسيتخداما  حاسي%13متوسط أو كبير بينما )

( ميين المؤسسييا  المبحوويية تسييتخدم شييبكة %89يبييين نفييس الجييدول بييأن )
منهييييا ( تسييييتخدم  %67اإلنترنيييي  بدرجيييية أو بييييأخرى رغييييم أن معظمهييييا )

( علييي  أن  6وييييدل نفيييس الجيييدول )  .اإلنترنييي  بدرجييية متوسيييطة أو كبييييرة
( من مؤسسا  البحك تستخدم تقنيا  إلكترونية أو رقمية أخرى مول 63%)
ن م( %46هزة الصرا  اآللي والخدمة الهاتفية اآللية في نشاطاتها وأن )أج

 .هذه المؤسسا  تستخدم التقنيا  المذكورة بدرجة متوسطة أو كبيرة
 
 رقميةلكرتونية وال( يبني مدى استخدا  املؤسسات املبحوثة لعدد من التقنيات اإل6جدو  رق  ) 

 مدى االستخدا  
 ال تستخد  قليل متوست مبري التقنيات اإللكرتونية

 -- %13 %25 %62 الحاسب

 %11 %22 %42 %25 اإلنترن 
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 %37 %17 %33 %13 أجهزة خدمة إلكترونية ورقمية 

 

 معوقات احلكومة اإللكرتونية
 نية فقدرغم تأييد غالبية أفراد البحك  ستخدام أساليب اإلدارة اإللكترو

 د مين نجاحهيا وفعاليتهيا فيييأشياروا إلي  عيدد ميين المعوقيا  المهمية التيي تحيي
يتهيا ( هيذه المعوقيا  مرتبية وفقيا ألهم7ويبين الجدول رقم ) .التطبيو العملي

النسيييبية بنييياء علييي  المتوسيييط الحسيييابي إلجابيييا  األفيييرادش وفيميييا يليييي هيييذه 
 المعوقا  :

بة األول  بين المعوقا  وبمتوسط حسابي في المرت ختلف التشريعات -1

  .(%82( أي بنسبـــة )4.1)

( أي بنسييبة ) 3.9بمتوسييط حسييابي )وفييي المرتبيية الوانييية  نقثثص التمويثثل -2

78%). 

( أي 3.6فييي المرتبيية الوالويية وبمتوسييط حسييابي ) عيضثثعف الثثوعي االجتمثثا -3

 .( %72بنسبة )

( أي 3.6تبيية الوالويية أيمييا وبمتوسييط حسييابي )فييي المر نقثثص التكنولوجيثثا -4

 .( %72بنسبة )

( أي 3.2فييي المرتبيية الرابعيية وبمتوسييط حسييابي ) يةنقثثص العناصثثر البشثثر  -5

 .( %64بنسبة )

( 3.1خامسيية واألخيييرة وبمتوسييط حسييابي )فييي المرتبيية ال نقثص املعلومثثات -6

 ( %62أي بنسبة )
 

سب املتوست سبية حيتها الن(  يبني أه  معوقات احلكومة اإللكرتونية مرتبة  وفقا ألمه7جدو  رق  )
 ة احلسايب إلجاابت أفراد العين

النسبة امل:وية  املتوست املعوقات
% 

 82 4.1 ش تخل  التشريعا 1

 78 3.9 ش نقص التمويل2
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 72 3.6 ش مع  الوعي ا جتماعي3

 72 3.6 ش نقص التكنولوجيا4

 64 3.2 ش نقص العناصر البشرية5

 62 3.1 ش نقص المعلوما 6

كافيية ويالحييظ عمومييا أن أفييراد العينيية أعطييوا أهمييية مرتفعيية نسييبيا ل
( درجيية 4.1-3.1المعوقييا  المييذكورة آنفييا وبمتوسييط حسييابي تييراوح بييين ) 

عل  المقياس الخماسي مما يدل علي  جدويية هيذه المعوقيا  وميرورة أخيذها 
 .فييذهابعين ا عتبار فيي التخطييط للحكومية اإللكترونيية والبيرامل العمليية لتن

تي ا حتمالية الإن إدراك المؤسسا  التي تح  البحك للصعوبا  والتحديا  
مويل ياإللكترونيية  تق  عائقا في سبيل التحول نحو مفهوم الحكومة أو اإلدارة

 خطوة متقدمة في هذا المجال تساعد في تشخيص المعوقا  وتحديدها تمهيدا

لتيي كميا تتسيم المعوقيا  ا .لتصميم الخطط ا سيتراتيجية المالئمية لمواجهتهيا
إلييي  خصيييائص اليييدول الناميييية عموميييا  أبيييداها أفيييراد العينييية بالواقعيييية نسيييبة

حييك   زالي  الحاجية مرتفعية لتعزييز اليوعي  .والمجتما األردني خصوصا
حيديك ا جتماعي، تطوير نظم التعليم، التدريب، التكنولوجيا، المعلوميا ، وت

دارة التشريعا  بحيك تتهيأ الظرو  البيئية المالئمية للتحيول نحيو مفهيوم اإل
 أساليبهاشوالحكومة اإللكترونية و

 

 متطلبات التحو  حنو اإلدارة اإللكرتونية
 ترى ال البية العظم  من المبحووين مرورة توفير عدد من المتطلبا 

 .ترونيةوالعوامل المساعدة لنجاح وفعالية التحول نحو اإلدارة والحكومة اإللك
داها ( هذه المتطلبا  وكذلك العواميل المسياعدة التيي أبي8ويبين الجدول رقم )

لمبحوويييون مرتبييية وفقيييا ألهميتهيييا النسيييبية بنييياء علييي  المتوسيييط الحسيييابي ا
 وفيما يلي هذه المتطلبا  والعوامل : .إلجاباتهم

( %94( درجة أي بنسبة )4.7بمتوسط حسابي ) تشريعات ولديرهاتطوير ال -1

عليي  المقييياس الخماسييي فييي المرتبيية األوليي  بييين المتطلبييا  والعوامييل 
 .اإلدارة والحكومة اإللكترونيةالمساعدة للتحول نحو 

في نفس المرتبة األول  أيما وبمتوسط  جات تعلي  وتدريب القوى البشرية -2



 نوعية اإلدارة والحكومة اإللكترونية في العالم الرقمي : دراسة استطالعية

  

279 

  .( عل  المقياس ذات  %94( أي بنسبة ) 4.7حسابي )

( أي 6ش4في المرتبة الوانية وبمتوسط حسابي ) ات نظا  ويين للمعلوماتإنش -3

 .(%92بنسبة )

( أي بنسيييبة 4.5ة وبمتوسيييط حسيييابي )ة الوالويييفيييي المرتبييي وفثثثرة التمويثثثل -4

(90%). 

( أي 4.3فييي المرتبييية الرابعيية وبمتوسييط حسيييابي ) جيالتخطثثيت االسثثرتاتي -5

 .( %86بنسبة )

امسيييية فييييي المرتبيييية الخ لتحثثثثو  التثثثثدردي حنثثثثو اإلدارة أو احلكومثثثثة اإللكرتونيثثثثةا -6

  .( %84( أي بنسبة )4.2بمتوسط حسابي ) واألخيرة
 

ل ونيثثة والعوامثثومثثة اإللكرت (  يبثثني آرات أفثثراد العينثثة يف أهثث  متطلبثثات التحثثو  حنثثو احلك 8جثثدو  رقثث  ) 
 .املساعدة يف فعاليتها وجناحها
 النسبة امل:وية املتوست املتطلبات والعوامل املساعدة

% 

 94 4.7  ش تطوير التشريعا  وتحديوها1

 94 4.7 ش تعليم وتدريب القوى البشرية 2

 92 4.6 وطني للمعلوما  ش إنشاء نظام3

 90 4.5 ش وفرة التمويل4

 86 4.3 ش التخطيط ا ستراتيجي5

 84 4.2 ش التحول التدريجي نحوالحكومة اإللكترونية6

ة ( أن هناك ارتفاعا كبيرا في األهميي8يالحظ عموما من الجدول رقم )
 دةالنسيييبية التيييي أعطاهيييا أفيييراد العينييية لكافييية المتطلبيييا  والعواميييل المسييياع

 وصعوبة التمييز بينها في حا   كويرة عندما أعطي  بعميها نفيس األهميية
كميا  .النسبية مما يعكس قناعتهم بميرورة توفيرهيا مجتمعية فيي نفيس الوقي 

تهم يالحييظ انسييجاما تامييا بييين طبيعيية المعوقييا  التييي أبييداها األفييراد ومقترحييا
المسيياعدة فييي بشييأن متطلبييا  التحييول نحييو الحكوميية اإللكترونييية والعوامييل 

 .نجاحها وفعاليتها
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 النتائج والتوصيات
 نتائج الدراسة

 توصل  هذه الدراسة إل  النتائل التالية :
رغم الحماس الواميح ليدى أفيراد العينية إ  أن الدراسية كشيف  غموميا  -1

 وخلطا مفاهيمييا ليديهم بخصيوص معني  اإلدارة أو الحكومية اإللكترونيية
خيالل إشيارا  العدييد مينهم إلي  واجهيا   وطبيعتهاش وظهر ذلك جليا من

ة اإلنترن  والروابط المؤسسية واستخداما  الحاسب في الشيؤون اإلداريي
 .والمالية كمترادفا  لمصطلح اإلدارة والحكومة اإللكترونية

وجييود قناعيية كبيييرة لييدى أفييراد العينيية بمييرورة التحييول نحييو مفيياهيم  -2
ي مويل هيذا التحيول ويسياعد في الحكومة اإللكترونيية وأسياليبها مميا يسيهل

 .تحقيو متطلبات 
توقا أفراد العينة أن تشيمل تطبيقيا  الحكومية اإللكترونيية ميا يزييد علي   -3

%( مييين الخيييدما  العامييية التيييي تقيييدمها مؤسسييياتهم وبنسيييبة نجييياح  70)
وهذه احتما   مشجعة للسير قدما في مشرو  اإلدارة  .( %72متوقعة )

المؤسسييا  األردنييية العاميية والخاصيية عليي  والحكوميية اإللكترونييية فييي 
 .السواء

قا  جدوية ومهمة قد تعرقل  -4 أظهر  الدراسة الميدانية توقعا  بوجود معوو
التحييول نحييو الحكوميية اإللكترونييية ممييا يعكييس مييرورة اهتمييام متخييذي 

طهيم القرار بمول هذه المعوقا  ا حتمالية وأخذها بعين ا عتبيار فيي خط
وشييمل  هييذه المعوقييا  مييع  الييوعي  .ذا المجييالا سييتراتيجية فييي هيي

ييا ا جتماعي ونقص التموييل والكفياءا  البشيرية، المعلوميا ، التكنولوج
إن إدراك مول هذه المعوقا  يسياعد علي  تشخيصيها  .وتخل  التشريعا 

 .وتقويمها وتحديد سبل مواجهتها وعالجها
  التحييول نحييو أظهيير  الدراسيية وعيييا كبيييرا لييدى أفييراد العينيية بمتطلبييا -5

الحكومييية اإللكترونيييية والتيييي شيييمل  ميييرورة التخطييييط ا سيييتراتيجي 
للتحول، تعلييم وتيدريب القيوى البشيرية، إنشياء نظيام وطنيي للمعلوميا ، 
تحديك التشريعا ، توفير التمويل الكافي، والتحول التدريجي الميدروسش 

  بيين وأعط  أفراد العينية أهميية نسيبية مرتفعية لهيذه المتطلبيا  تراوحي
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 .مقياس ليكر  الخماسي ( درجة عل  4.2-4.7)
 

 توصيات الدراسة
 توصي الدراسة بالمقترحا  التالية :

م مرورة تصميم خطط استراتيجية شاملة في مجال التحول نحو مفاهي –أوال 

وييية الحكومية اإللكترونييية وأسياليبها آخييذة فييي ا عتبيار المت يييرا  الحي
 التالية :

كترونييية هييي فلسييفة متكامليية ونظرييية جديييدة فييي أن الحكوميية اإلل -1
ي فياإلدارة العامة واإلدارة الحديوة عموما وهي تعني تحو  جذريا 

هويتها وسلوكها العام مما يعني مرورة إجيراء تعيديال  جوهريية 
فيييي البنييياء الهيكليييي لمؤسسيييا  الدولييية، أسييياليب ونظيييم عملهيييا، 

ليسييي  مجيييرد  وتشيييريعات ش وبالتيييالي فيييإن الحكومييية اإللكترونيييية
 تكنولوجيا جديدة بل إنها ظاهرة أكور تعقيدا من الوص  والتعري 
الموجز ألنها تشيمل تحيو   أساسيية فيي الصيورة الكليية للحكومية 

ا كمييا أن لهيي .وبنائهييا المؤسسييي وسييلوكها وتفاعالتهييا البيئييية العاميية
لي  أبعادا سياسية، تنظيمية، اجتماعيية، اقتصيادية وبيئيية متكاملية ع

  .  األصعدة المحلية والعالميةمختل
إن الحكومييية اإللكترونيييية ليسييي  مجيييرد وصيييفة أو حقيبييية جييياهزة  -2

لالسييتيراد والشييراء أو قابليية للتطبيييو الفييوري ومعزوليية عيين البعييد 
الحميياري أو البيئييي بييل إنهييا عكييس ذلييك تمامييا أي أنهييا تحتييال 
متطلبيييا  عدييييدة ومتشيييابكة لمواجهييية التحيييديا  بصيييورة جديييية 

 .مراعاة الخصوصيا  المميزة لكل مجتما وتقتمي
إن التحول إل  الحكومة اإللكترونية  بد أن يكون بشكل تدرجي أو  -3

 (selective & step-wise) بخطوا  تجريبية متأنية ومدروسة وانتقائية

بحييييك تراعيييي اإلمكانيييا  المتاحييية والمحيييددا  المحيطييية تجنبيييا 
 .ل وسهولة تطبيق  عملياللمخاطر ا حتمالية ولممان فعالية التحو

تيييوفير المتطلبيييا  البشيييرية، الماليييية، التكنولوجيييية، المعلوماتيييية،  -4
من المتطلبا  المرورية إلجراء التحيول نحيو  التشريعية وغيرها 
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وإدراك حقيقة ميا يحتاجي  كيل ذليك مين وقي   .الحكومة اإللكترونية
 .وجهد وطني هائل

ب  ذلك من تعديال  في خطط لتوعية الجماهيرية الواسعة وما يتطلا -5
 اإلعييالم، التربييية، التعليييم، المعلومييا ، ا تصييال وبييرامل أنظميية 

 .وغيرها

 مييرورة التعيياون والتنسيييو المحلييي والخييارجي بقصييد ا سييتفادة ميين –اثنيثثا 

الخبيييرا  السيييابقة فيييي مجيييال الحكومييية اإللكترونيييية والتعييير  علييي  
ك إن لهييذا المومييو  العوامييل اإليجابييية والسييلبية فييي هييذا الصييدد حييي

ويورة أبعادا كويرة تمتد في البيئة الداخلية والعالمية خصوصا في ظيل ال
يية ويتممن ذلك مراجعية ا تفاقيا  الدول .التكنولوجية وظاهرة العولمة

بشييكل يمييمن الحقييو ، ا لتزامييا ، يحمييي ميين المخيياطر ا حتمالييية، 
لمييا فيي هيذا ويمكون مين ا سيتفادة مين الفيرص واإلمكانيا  المتاحية عا

  .المجال

إجراء مزيد من الدراسيا  المتخصصية فيي مختلي  جوانيب موميو   –اثلرثا 

الحكومييية اإللكترونيييية بميييا فيييي ذليييك الجوانيييب السياسيييية، اإلداريييية، 
 .هيياا قتصييادية، ا جتماعييية، األمنييية، األخالقييية، التكنولوجييية، وغير

ي مجالهيا حيك تبين من هذه الدراسة وجود نقص حاد في الدراسيا  في
كميا تبيين وجيود  .ربما بسبب حداوة موموعها وغير ذلك من األسباب

ظواهر عديدة تستحو البحك والدراسة بما في ذليك قميايا تقنيية كيأمن 
شيييبكا  المعلوميييا ، مسيييألة الخصوصيييية، السيييرية، عدالييية الخيييدما  

 .اإللكترونية، تدريب القوى العاملة وغيرها

نحيو    العلميية المتخصصية لمناقشية التحيولإقامة المؤتمرا  والنيدوا –رابعثا 

 الحكومة اإللكترونية وطرح القميايا المتصيلة بهيذا الموميو  للتحلييل
العلمي وتبادل اآلراء التي تقود إل  تشيخيص موميوعي دقييو وإيجياد 

 .السبل المالئمة والفعالة لهذا التحول

ظيييم المعلوميييا  إيجييياد األطييير التشريعيــــــــيييـة والمؤسسيـــــــيييـة، ن –خامسثثا 

ا جتميياعي، التربييوي، ا قتصييادي، والبنيي  التحتييية  :الوطنييية، التكييي 
المالئمة للتحول التي تساعد في ، تقلل مين مخياطره ا حتماليية وتحقيو 
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 مالحق الدراسة
 ( أداة الدراسة : االستبانة1ملحق رق  )

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركات 

يرجيي  التلطيي  بتعبئيية ا سييتبانة المرفقيية بهييد  جمييا بعييض البيانييا  
ا اإلدارة اإللكترونية إلجراء دراسة علمية فيي هيذ والمعلوما  حول مومو 

تقيديم  ويقصد باإلدارة اإللكترونية اسيتخدام الوسيائل التكنولوجيية فيي .المجال
يب الخدما  العامة وا تصال بالجمهور بما في ذليك شيبكة اإلنترني  واألسيال
ؤكد الرقمية وتقنييا  الحاسيبش وإننيا إذ نشيكر لكيم جهيودكم وتعياونكم سيلفا،لن

كيييم بيييأن البيانيييا  والمعلوميييا  سيييو  تعاميييل بسيييرية وموميييوعية تامييية ل
 .وألغراض البحك العلمي فقط
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 وتفملوا بقبول فائو التقدير وا حترام،،
 دنيةنائل العواملة / أستاذ اإلدارة العامة / الجامعة األر د .أ الباحك : 

 لوزارة : املؤسسة/ اهبا يف ا زت األو  : يرجى تعب:ة البياانت التالية من قبل ا هة املعنية
اسييييييييييييييييييييييييم المؤسسيييييييييييييييييييييييية/ الييييييييييييييييييييييييوزارة / الشييييييييييييييييييييييييركة  -

 شش ……………………………………………
لي العيدد اإلجميا-بش مخيتلط لش خياص القطا  اليذي تنتميي إليي : أش عيام -

  ( للموظفين )
تيي  بييدأ تطبيييو مفهييوم اإلدارة أو الحكوميية اإللكترونييية فييي مؤسسييتكم م -

 هأومت  سيبدأ ذلكه
ا  عامييية عييين والخيييدما  تيييم التطبييييوه أش معلوميييفيييي أي المجيييا    -

 المؤسسة بش أخرى، اذكرها:
 ستخدم المؤسسة في أعمالها وخدماتها الوسائل التالية :تإل  أي مدى  - 

كبيييي كامل الحاسب
 ر

متوسييييي
 ط

   تستخدم قليل

كبيييي كامل اإلنترن 
 ر

متوسييييي
 ط

   تستخدم قليل

الخدمييييييية اآلليييييييية با تصيييييييا   
 التلفونية

كبيييي كامل
 ر

متوسييييي
 ط

   تستخدم قليل

األجهييييييييزة اإللكترونييييييييية موييييييييل 
 الصرا  اآللي

كبيييي كامل
 ر

متوسييييي
 ط

   تستخدم قليل

كبيييي كامل أخرى، يرج  تحديدها
 ر

متوسييييي
 ط

   تستخدم قليل

 
 

 : ةملبحوثاا زت الراين : يت  تعب:ة البياانت التالية من قبل أفراد العينة 
 معلومات عامة : -أوال

 سنوا  الخبيرة فيي العميل……………………………المسم  الوظيفي -
   ( : ) 
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 (     العمر: ) ش…………( أنو   ش)   ………ذكر  (    : ) الجنس -
التخصييييييييييييييييييييييص …………………المؤهيييييييييييييييييييييل العلمييييييييييييييييييييييي  -
 ش………………………العلمي

اقا مؤسستكم ويرج  بيان رأيكم في مدى انطبا  العبارا  التالية عل   -اثنيا

س إلشيارة المناسيبة علي  المقييافي مجال الحكومة اإللكترونية وذلك بوميا ا
ي يعني 1يعنيي انطبيا  كاميل ورقيم  5) رقيم  المقابل لكل من هيذه العبيارا  ،

 مع  أو عدم ا نطبا  تقريبا ( :
------------------------------------------------------- 

 المقياس 

 3 4 5                 العبارا  -اثلرا  

2 1 
 --------------------------رونيةلحكومة اإللكتمدى وجود مفهوم وامح ل

 ---------------------------------مدى قناعة اإلدارة العليا بهذا التوج 
تييوقعكم لمييدى تطبيييو هييذا األسييلوب نسييبة إليي  حجييم الخييدما  التيي  تقييدمها 

 -- ---المؤسسة 
----------------------تقويمكم المتوقا لمدى نجاح تجربتكم في هذا المجال 

--- 
 ----------------------------------تخل  التشريعا  يعيو هذا التوج 

 ------------------------------------نقص التمويل يعيو هذا التوج 
--------------------------توج نقص العناصر البشرية المؤهلة يعيو هذا ال

- 
 ----------------------------------نقص التكنولوجيا يعيو هذا التوج 
 -----------------------------------نقص المعلوما  يعيو هذا التوج 

 -----------------------------مع  الوعي ا جتماعي يعيو هذا التوج 
 املقياس                   العبارات - اتبب

                5 4 3 2 1 
 ---------------------------توج التخطيط ا ستراتيجي يساعد في نجاح ال
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 ------------------------------ وفرة التمويل الكافي يساعد في هذا التوج
 -------------------------------التحول التدريجي يساعد في هذا التوج  

 -----------------------التوج   تعليم وتدريب القوى البشرية يساعد في هذا
 -------------------------  وطني يساعد في هذا التوج إنشاء نظام معلوما

 -------------------------تطوير التشريعا  وتحديوها يساعد في هذا التوج 
سية فيرجي  إذا بقيي ليديكم أيية إميافا  ترونهيا مناسيبة لموميو  الدرا -رابعا

 : تدوينها هنا أو استعمال ور  إمافي إن لزم
 

 ات املؤسسات املبحوثة( قائمة أبمس2ملحق رق  )
 لقطاع العا  ) الوزارات والدوائر املرمزية ( :ا -أ
 وزارة الصحة ش1
 وزارة التربية والتعليم ش2
 وزارة الزراعة ش3
 وزارة الصناعة والتجارة ش4
 وزارة المالية ش5
 وزارة العمل ش6
 وزارة الداخلية ش7
 وزارة التنمية ا جتماعية ش8
 دائرة الجمارك العامة ش9

 دائرة األرامي والمساحة ش10
 رة مريبة الدخلدائ ش11
 البنك المركزي األردني ش12

 لقطاع املختلت )  رمات خدمية وصناعية ( :ا -ب
 شركة ا تصا   األردنية ش1
 شركة مصانا األسمن  األردنية ش2
 شركة النقل العام ش3
 شركة مصفاة البترول األردنية ش4
 شركة الفوسفا  األردنية ش5
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 شركة البوتاس العربية ش6

 لقطاع اخلاص )  رمات وبنوك ( :ا -ج
 شركة الكهرباء األردنية ش1
 البنك العربي ش2
 بنك القاهرة/عمان ش3
 بنك ا ستومار العربي ش4
 البنك األهلي األردني ش5
 بنك اإلسكان ش6
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Abstract. This study aims to analyze the concept and applications of electronic management and 

government through concise review of literature and field survey of a sample of 700 Employees 

working in public, private and mixed sectors institutions in Jordan. The study revealed relative 

scarcity of studies in the area of electronic management especially in Arab management literature. 

It also showed respondents misunderstandings of the concept of EM mixing it with some relevant 

issues such as websites, links and computer applications in administrative and financial affairs. 

This may reflect ambiguity in the EM concept on the part of surveyed sample.  Respondents’ 

raised some serious obstacles, which are expected to hinder the introduction and application of 

EM in Jordan. These obstacles include legislative, institutional, technological, human, and 

financial barriers. The study recommended the adoption of strategic plans based on the 

assumption that electronic management is not a mere technological change, fashion or ready 

package but rather a totally new philosophy in management. The introduction of and 

transformation into EM or EG need many complementary requirements including legislative, 

economic, institutional, socio-political, and other adaptations as well as universal vision and 

international cooperation, special conferences and seminars, and further studies on different 

aspects of electronic management. 


