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 االهداء

 
 كل إلى واألحباب، األىل كل إلى والعافية، الصحة ثوب وألبسيما اهلل حفظيما الكرمين الوالدين إلى

 إلى مقياسا، حكمة، جممة، كممة، ، حرفا عممني من كل إلى عمم، طالب كل إلى واألصحاب، األقارب
 إلى الجزائر، بمدي

 . والمعرفة العمم شعمة رفع عمى حرص من لك
 . العمل ىذا أىدي
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 الشكر 

 
 بجاللو يميق حمدا الدراسة، ىذه إلتمام ووفقني أعانني الذي هلل والشكر الحمد

نعامو عطائو وجميل سمطانو وعظيم  .وا 
 :الشكر بجزيل أتقدم ألىمو، بالفضل واعترافا

 منحو لما جودي محمد رمزي الدكتور لذي ترك بصمة في مسيرتي الدراسية و االخ ا األستاذ المشرف إلى
 وتوجيو؛ وجيد وقت من

 ،جامعة محمد خيضر بسكرة  إلى
كما ال يفوتني ان الجزاء، خير عنا اهلل فجزاىم بعيد أو قريب من العمل ىذا انجاز في ساعدني من كل إلى

 . اشكر اعضاء لجنة المناقشة 
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 مقدمة:
فررررض التطرررور السرررريع فررري الرررنظم المعموماتيرررة والزيرررادة اليائمرررة فررري حجرررم المعرررامالت 

مررررف المتدفقررررة اإلداريررررة عمررررى  مختمررررف القطاعررررات بضرررررورة تفكيررررر التنظيمررررات اإلداريررررة بمخت
مسررتوياتيا بجديررة فرري الجانررب التكنولرروجي وتفعيمررو فرري العمررل اإلداري، وىررذا مررا نالحظررو بكثرررة 
خاصررررة فرررري شررررركات االتصررررال، شررررركات الطيررررران، مقرررردمي الخرررردمات البنكيررررة...و يرىا مررررن 

 المؤسسات والشركات االخرى.
 الجامعات ومؤسسات التعميم العالي ىي األخرى ليست بمعزل عرن ىرذا التطرور، حيرث
برردأت تنتشررر فييررا الررنظم المعموماتيررة فرري جوانررب متعررددة مررن بينيررا العمررل اإلداري لمررا ليررا مررن 
أثرررر واضرررب ايجرررابي عمرررى سررررعة األداء وتنظيمرررو، ودقرررة معالجرررة البيانرررات وحفظيرررا وتخزينيرررا 
واسررترجاعيا فرري الوقررت المناسررب ب قررل جيررد، وكنتيجررة لتطبيررق تكنولوجيررا المعمومررات ستصرربب  

 في الجامعة تعتمد عمى أبعاد اإلدارة االلكترونية.جميع األنشطة 
 إشكالية البحث: .1

اإلدارة اإللكترونيررة ىرري عبررارة عررن نمررط جديررد مررن اإلدارة يعتمررد عمررى التقنيررة المتطررورة 
وتحقيررق أىرردافيا بشرركل سررريع ودقيررق وب قررل التكرراليف وذلررك  ت ديررة وظائفيرراالترري تسرراعدىا فرري 

 ة والماليررة والتقنيررة واإلداريررة واألمنيررة الالزمررة لتطبيقيررا.باالعتمرراد عمررى كررل اإلمكانررات البشررري
لكترونيررررة ضررررمن مختمررررف منرررراحي تعمررررل العديررررد مررررن الجامعررررات عمررررى تبنرررري نظررررام االدارة اإل

 انشطتيا، لما ليذه التقنيات مزايا ايجابية عمى بيئة الجامعة الداخمية والخارجية.
 اإلشكالية التالية:عمى االجابة عمى  نعملسبق  مما

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الجزائرية؟هو واقع ما 
 طرح التساؤالت الفرعية التالية:تم ولمعالجة ىذه اإلشكالية 

 ؟ما المقصود باإلدارة اإللكترونية - 
 ما ىي متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية؟ -
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 أهمية البحث: .2
كترونيرررررة والجامعرررررات، حيرررررث تعرررررد تتمثرررررل اىميرررررة ىرررررذه الدراسرررررة فررررري أىميرررررة االدارة االل

الجامعات ركيزة كل دول العالم المتقدمرة، حيرث تسراىم فري تروفير اليرد العاممرة التري تمكرن مرن 
كترونيرررة فررري لخالليرررم مرررن تحقيرررق العديرررد مرررن المزايرررا االيجابيرررة، اضرررافة الرررى اىميرررة االدارة اال

 تقميص وقت وتكمفة اداء مختمف العمميات.
 أهداف البحث: .3

تطبيرق اإلدارة اإللكترونيرة فري واقرع إلرى التعررف عمرى الدرجرة االولرى  بحثبال ايدف ىذي  
 كما ييدف الى:  ؛الجامعات الجزائرية

 كترونية؛لالتعريف باالدارة اال  -
 ؛اإلدارة اإللكترونية متطمبات تطبيق معرفة -
 ؛اإللكترونية اإلدارةمزايا تطبيق  -
 لنمط الجديد من اإلدارة.الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تطبيق ىذا ا  -

 فرضيات البحث:
 تتمثل فرضيات البحث في:

 .تطبيق اإلدارة اإللكترونيةتتوفر الجامعة عمى مقومات  الفرضية الرئيسية األولى:
 :فرعيةالفرضيات تتمثل ال الفرضيات الفرعية:

ولوجيرا تتوفر االدارة االلكترونية ىو اسموب اداري حديث ظيرر نتيجرة االنتشرار الواسرع لتكن -
 المعمومات واالتصال.

 يتطمب تطبيق االدارة االلكترونية مجموعة من المقومات المادية والبشرية. -
  هيكل البحث:

نظرررري تطرقنرررا فيرررو ، األول فصرررمينإلرررى  فقرررد ترررم تقسررريمولتحقيرررق أىرررداف ىرررذا البحرررث 
 ا فيرروني تطرقنررالفصررل الثرراوفرري  ،مختمررف المفرراىيم األساسررية الترري تخررص اإلدارة اإللكترونيررةل
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، لمعرفرة واقرع االدارة االلكترونيرة حيرث قمنرا برمجراء مقابمرة ميدانية تمرت بجامعرة بسركرة دراسةل
 اساتذة اداريين.مجموعة مع 
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 مقدمة:

اإلدارة تطورا ممحوظا سواء من الناحية الفكرية أو الممارسة، وتعرد اإلدارة عمرى  شيدت
و أو حركترو، فراإلدارة اليروم صرارت تسرير عمرى بملنحو ىردفا متحركرا يصرعب التنبرؤ بمسرتقىذا ا

معطيرررات التكنولوجيرررا وتطورىرررا، والعديرررد مرررن األنشرررطة اإلداريرررة تتعررررض ا ن لتحررروالت كبيررررة 
 بسبب التكنولوجيا. 

فاالنتشررار الواسررع لنمرراذج األعمررال الجديرردة واالسررتخدام المكثررف ليعمررال اإللكترونيررة، 
والنمرررررو الكبيرررررر فررررري المجررررراالت اإللكترونيرررررة، يشرررررير إلرررررى الحاجرررررة إلرررررى إدارة حديثرررررة كررررراإلدارة 
االلكترونيررة، إليجرراد مررني  جديررد فرري العمررل وبممارسررات مبتكرررة وحمررول شرراممة، أي باختصررار 

 إلى إدارة إلكترونية.

ن مفيروم نتناول في ىرذا المبحرث كرل مر لكترونية وعناصرها:مفهوم االدارة اإل  ول:المبحث األ 
 االدارة االلكترونية وعناصرىا:

قدمت لإلدارة االلكترونية العديد من التعاريف : مفهوم االدارة االلكترونيةالمطمب االول: 
 منيا:

عمرررال و خرررردمات أيرررة التقميديرررة الرررى ر دانيرررا عمميرررة تحويرررل لكافرررة االعمرررال والخررردمات اإل ب -
 .م االوراقااستخد ونية تنفذ بسرعة عالية و دقة متناىية و بدونر الكت

تقميديرررة، لنشرررطة االدارة اأنشرررطتيا عرررن أنيرررا منظومرررة تقنيرررة شررراممة تختمرررف  ب daleوعرفهاااا -
 كونيرررررا تمثرررررل منعطفرررررا كبيررررررا وشرررررامال لجميرررررع المجرررررالت االنسرررررانية واالجتماعيرررررة واالقتصرررررادية

 1.ديةفضل الخدمات قياسا لما تقدمو االدارة التقميأجل تقديم أاالنتاجية و التطويرية من و 

                                                           
1

, دار الكتاب العلمٌة للنشر و التوزٌع e-managementالدارة االلكترونٌة فً الشؤن االدارٌة ,عزب محمد عزب ,اساسٌات ا

 7, ص2112, 1القاهرة,مصر,ط
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فيعرف اإلدارة اإللكترونية ب نيا: "عممية ميكنة جميع ميام وأنشرطة  أما عبد الرزاق السالمي-
ومات الضرورية، لموصرول إلرى تحقيرق مالمؤسسة اإلدارية باالعتماد عمى جميع تكنولوجيا المع

ن أىررداف اإلدارة الجديرردة فرري تقميررل اسررتخدام الررورق وتبسرريط اإلجررراءات والقضرراء عمررى الررروتي
 1واالنجاز السريع والدقيق لمميام والمعامالت

فيعرف اإلدارة اإللكترونية ب نيا: "أداء العمميات برين مجموعرة مرن الشرركاء،  أما محمد غنيم-
 2"من خالل استخدام تكنولوجيا معمومات متطورة بغية زيادة كفاءة وفعالية األداء

وفرررررررص تكنولوجيررررررا المعمومررررررات ب نيررررررا: "دمرررررر   ثررررررار  اإلدارة اإللكترونيااااااة Kalikaيعاااااارف -
 3.واالتصال الحديثة في العمميات اإلدارية

يررررا: " اسررررتخدام تكنولوجيررررا نب  (OCDEرفتهااااا منامااااة التعاااااون االقتصااااادي والتنميااااة  ع-
 4.المعمومات واالتصال، وال سيما شبكة االنترنت ك داة تسمب بالوصول إلى إدارة أفضل

ا :" مظمررة لنمرراذج األعمررال اإللكترونيررة ( عمررى أنيررSeresht et alوعرفهااا كاال ماان  -
دة تحتوي عمى أدوات النقل المعمومات، وتبادليا إلكترونيا، كمرا تؤكرد اإلدارة اإللكترونيرة دالمتع

عمررى المواءمررة بررين عمررل المؤسسررة وتكنولوجيررا المعمومررات مررع بعضرريما بعضررا، والقرردرة عمررى 
نجازىا في الوقت ا  5.لمحددإيصال الخدمة ا منة ، وتوافرىا وا 

 ريف السابقة يمكن القول أن اإلدارة اإللكترونية تنطوي عمى:اومن خالل التع

 ؛استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت -
 ؛ربط تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بميام ومسؤوليات الجياز اإلداري -

                                                           
1

 117, ص312113عالء عبد الرزاق السالمً ,نظم ادارة المعلومات , المؤسسة العربٌة للتنمٌة االدارٌة, االهرة , مر ,ط
2

 31,ص2113/21ٌة )افاق الحاضر و تطلوعات المستقبل(, المكتبة العصرٌة , مصر,احمد محمد غنٌم , االدارة االلكترون
3
Jean-Jacques Pluchart, Le changement organisationnel  des entreprises  de la net-économie,La  Revue 
desSciences de Gestion  (n° 234), 2008/6, p 17. 
4
20CDE,L'administrationelectronique ,un impératif ,Paris, 2004,p 11. 

5
Seresht, H et al, E-management:( Barriers and   Challenges in Iran), E-owerKraklead , Iran, 2008,p3. 
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جاز تطوير وميكنة كافة النشاطات اإلدارية، وتبسيط اإلجراءات، وسرعة وكفاءة إن -
 ؛المعامالت

 ؛تحسين وتطوير العمميات اإلدارية داخل المؤسسة -
 ؛توفير الوقت والجيد والتكمفة واالستخدام ا من -
 السرعة والكفاءة في تحقيق أىداف المؤسسة. -

اسررتخدام المؤسسررة لتكنولوجيررا المعمومررات واالتصرراالت،  ىرريفرراإلدارة اإللكترونيررة  وبالتررالي
يرررة داخرررل المؤسسرررة لتطويرىرررا وتحسرررينيا، وتبسررريط اإلجرررراءات وربطيرررا بكافرررة النشررراطات اإلدار 

 .وسرعة وكفاءة االنجاز ب قل تكمفة وفي اقصر وقت وبدقة عالية

اإلدارة اإللكترونيررة عمررى أربعررة عناصررر تشررمل  عناصاار اإلدارة اإللكترونيااةالمطمااب الناااني: 
 1مكونات ىي كالتالي

يوجرررد الرررورق لكرررن ال يسرررتخدم بكثافرررة فيررري تشرررمل مجموعرررة أساسررريات حيرررث  إدارة باااو أوراق:
ويسرررتخدم مكانرررو البريرررد اإللكترونررري واألرشررريف اإللكترونررري والرسرررائل الصررروتية ونظرررم تطبيقرررات 

 المتابعة ا لية.

كات والعمرل عرن بعرد مرن خرالل بتعتمد باألسراس عمرى اليراتف المحمرول والشر إدارة بو مكان:
 المؤسسات التخيمية.

اعة متواصرمة ففكررة الميرل والنيرار والصريف والشرتاء لرم يعرد ليرا سر 24تسرتمر  إدارة بو زماان:
مكان في العالم الجديد فنحن ننام وشعوب أخرى تستيقظ لذلك البد من العمل المتواصرل لمردة 

 ساعة حتى نتمكن من اإلتصال بيم وقضاء مصالحنا. 24

مرد عمرى صرناعة فيي تعمل من خالل المؤسسات الشبكية التي تعت إدارة بو تنايمات جامدة:
 .المعرفة

                                                           
1

 .00, ص2008 داروائل, األردن,اإلدارةاإللكترونية،عالءعبدالرزاقالسالمً,خالدابراهٌمالسلٌطً,



 
14 

 في حين ىناك من يعتبر أن اإلدارة اإللكترونية تتكون من العناصر التالية:

ونظرا لتطرور بررام  الحاسروب والزيرادة ، يقصد بو أجيزة الحاسوب وممحقاتوو  عتاد الحاسوب:
نرو مرن األفضرل لممؤسسرة السرعي وراء مالمستمرة في عدد مسرتخدمي األجيرزة فري المؤسسرات ف

 ك أحدث ما توصل إليو صانعوا العتاد في العالم حتى تحقق ميزتين أساسيتين ىما: امتال

 توفير تكاليف التطوير المستمر وتكاليف الصيانة؛ -

 مالئمة عتاد الحاسوب لمتطورات البرمجية وبرمجيات نظم المعمومات. -

ز الحاسررب برررام  المسررتخدمة لتشررغيل جيرراالالبرمجيررات ىرري مجموعررة  البرمجيااات والشاابكات:
ا لرري واالسررتفادة مررن إمكانياتررو المختمفررة. بينمررا الشرربكات فيرري الوصررالت اإللكترونيررة الممترردة 
عبر نسي  اتصالي لشربكات اإلنترانرت، اإلكسرترانت، وشربكة اإلنترنرت التري تمثرل شربكة القيمرة 

 لممؤسسة وإلدارتيا اإللكترونية. 

رة اإللكترونيررة مررن القيررادات الرقميررة، وىررو العنصررر األىررم فرري منظومررة اإلداصااناا المعرفااة: 
والمررررديرون والمحممررررون لممرررروارد المعرفيررررة ورأس المررررال الفكررررري فرررري المؤسسررررة. ويتررررولى صررررناع 
المعرفة إدارة التعاضد اإلستراتيجي لعناصر اإلدارة اإللكترونية من جية وتغييرر طررق التفكيرر 

 السائدة لموصول إلى ثقافة المعرفة من جية أخرى.

ى مررررا سرررربق يمكررررن القررررول برررر ن اإلدارة اإللكترونيررررة ىرررري اإلدارة الترررري تمررررارس وبنرررراء عمرررر
عناصرررىالالبرمجيات، المكونررات الماديررة، الشرربكات، وصررناع المعرفررة( أو وظائفيررا لالتخطرريط 
اإللكترونرررري، التنظرررريم اإللكترونرررري، القيررررادة اإللكترونيررررة، والرقابررررة اإللكترونيررررة( وفقررررا لمتطمبررررات 

 الكفء والفعال لتكنولوجيا المعمومات.المواكبة واالستخدام 
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 ها:وأهداف أهمية اإلدارة اإللكترونيةالمبحث الناني: 

تعتبرر اإلدارة اإللكترونيرة جرزءا أساسرريا مرن واقرع معرامالت الحيرراة المعاصررة مرن خررالل 
قررردرتيا عمرررى مواكبرررة التطرررور فررري مجرررال تطبيرررق تقنيرررات ونظرررم المعمومرررات واالتصررراالت ونظرررم 

يررة عمررى شرربكة االنترنررت، إن ىررذه اإلدارة ب سررموبيا وتقنياتيررا الحديثررة تقرردم فرررص حمايتيررا المحم
لررررإلدارة المؤسسررررات الترررري تنشررررط فرررري القطرررراع العررررام أو الخرررراص سررررواء عمررررى مسررررتوى تطرررروير 

 الوظائف سواء التسييرية أو الموجستية بالمؤسسة. 

 : أهداف اإلدارة اإللكترونية.المطمب االول

يررررة إلررررى تحقيررررق مجموعررررة التحسررررينات، وتطرررروير كررررل وظررررائف تيرررردف اإلدارة اإللكترون
المؤسسررة أو وظررائف المسررير مررن خررالل إدمرراج تكنولوجيررا المعمومررات واالتصررال عمررى مسررتوى 

 :  1اإلدارة، وتتجمى في

 ؛تطوير اإلدارة بشكل عام من خالل إستخدام التكنولوجيا الحديثة -
 ومية؛محاربة البيروقراطية، والقضاء عمى تعقيدات العمل الي -
 توفير البيانات والمعمومات ألصحاب القرار بالسرعة والوقت المناسب؛  -
 تحسين اإلنتعاش اإلقتصادي، وجذب االستثمار من خالل ا ليات المتطورة؛ -
 تقميل تكاليف التشغيل من خالل خفض كميات الممفات، والخزائن واألوراق؛  -
 حدة لتقديم خدمات أفضل؛تواصل أفضل، وارتباط أكبر بين اإلدارات المؤسسة الوا -
 تركيز نقطة إتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بيا؛ -
 تجميع البيانات من مصدرىا األصمي وبصورة موحدة؛ -
 تقميص معوقات إتخاذ القرار عن طريق توفير المعمومات؛ -
 حسن توظيف تكنولوجيا المعمومات واإلتصال؛ -

                                                           
1

 ونظم األعمال وإدارة العامة اإلدارة فً المتخصصٌن نظر وجهة من ومشكالتها متطلباتها: )  رونٌةاإللكت اإلدارة علٌان, مصطفى ربحً

 نوفمبر األردن, ,عمان,(12) ,العدد(17) المجلد الوطنٌة, فهد الملك مكتبة ,مجلة(- األردن - التقلٌدٌة البلقاء جامعة فً اإلدارٌة المعلومات

 213-212.ص ,2111
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 ية؛دين بصورة فور يتوفير البيانات والمعمومات لممستف -
 تقديم خدمات لممستفيد، ولممؤسسة بصورة فورية؛ -
تقررديم خرردمات لممسررتفيد، ولممؤسسررة بمسررتويات قياسررية عاليررة الجررودة، والدقررة فرري ظررل  -

 من تكنولوجيا المعمومات واالتصال؛ وجود بنية أساسية متطورة
 تبسيط اإلجراءات اإلدارية بشكل يسمب بتقديميا إلكترونيا؛ -
 يا أمام العمالء والعاممين؛شفافية المعمومات، وعرض -
 تحسين األداء في مرافق الخدمات اإلدارية بشكل عام؛ -
 الوصول بالخدمات اإللكترونية إلى أقصى المواقع الجغرافية؛ -
عادة استعمال الحمول؛ -  تطوير اإلدارة العامة، وتخفيض األعمال الورقية، وا 
مكرران، وتسررييل  تحسررين الخرردمات، وتخفرريض التنقررل، والتوصرريل فرري أي وقررت وفرري أي -

 وصول لممعمومات؛
تاحررررة الفرصررررة  - سررررتخدام االنترنررررت لمتجررررارة العالميررررة، وا  تحسررررين التنررررافس االقتصررررادي وا 

 لممؤسسات ذات المقاس المتوسط، والصغير لدخول المنافسة؛|
 تخفيض المصاريف من خالل تكامل النظم لدعم اإلجراءات الداخمية والخارجية. -

 اإللكترونية: أهمية اإلدارةالمطمب الناني: 

تبرررز أىميررة اإلدارة اإللكترونيررة مررن خررالل ترروفير فرررص كبيرررة عمررى مسررتوى المؤسسررات 
 وكذلك عمى المستوى الوطني وفي ما يمي سيتم التعرض لمبعض منيا.

: يمكرررررن تحديرررررد أىميرررررة اإلدارة  أوال : أهمياااااة اإلدارة االلكترونياااااة بالنسااااابة لمم سساااااات -
العديررد مررن الفرررص، والمزايرا الترري توفرىررا اإلدارة اإللكترونيررة اإللكترونيرة لممؤسسررات مررن خرالل 
 :1ليا، والتي تتمثل بصفة أساسية في 

                                                           
1

 .42-39 ,ص2119 مصر, القاهرة, والتوزٌع, للنشر العصرٌة ,المكتبة(والتطبٌق النظرٌة بٌن)  اإللكترونٌة إلدارةا غنٌم, محمد أحمد
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: حيررث يختمررف شرركل المؤسسررة عررن تخفاايت تكاااليف اإلنتاااج وزيااادة ربحيااة الم سسااة. 1
الشرررركل التقميرررردي الررررذي يعتمررررد عمررررى اسررررتخدام عرررردد كبيررررر مررررن العرررراممين، واسررررتخدام اليياكررررل 

دة إلى الشكل اإللكتروني الذي يتطمب عمالة دون التقيرد بوجرود مواقرع جغرافيرة التنظيمية المعق
محررددة أو مبرراني ضررخمة كبيرررة الحجررم األمررر الررذي يررنعكس برردوره عمررى التكرراليف، ويررؤدي إلررى 

 إنخفاضيا، وكذلك تخفيض الوقت والنفقات. 

اريرررررة كمررررا تسرررراىم اإلدارة اإللكترونيررررة فررررري تخفرررريض تكرررراليف كرررررل مررررن اإلجررررراءات اإلد
وعمميات التبادل التجاري، والذي يؤدي بدوره إلى تخفيض أسعار بيع المنتجرات إلرى العمرالء، 

 مما يؤدي إلى زيادة مبيعات المؤسسة، وبالتالي زيادة ربحيتيا.

المؤسسرة : تمكرن اإلدارة االلكترونيرة  . اتساا نطاق األسواق التي تتعامل فيهاا الم سساة2 
بر من التواجرد فري األسرواق ليرا ، حيرث تمكنيرا مرن إيجراد وفرتب من اإلستحواذ عمى مساحة أك

أسواق جديدة سواء عمى المستوى المحمي أو العرالمي، وذلرك مرن خرالل إزالرة الحرواجز والقيرود 
اإللكترونيررررة، وىررررذا برررردوره يجعررررل  الجغرافيررررة مررررن خررررالل التغطيررررة الكبيرررررة لشرررربكة االتصرررراالت

 ر والمفاضمة بين المعروضات المتعدة. المستيمك يستحوذ عمى مساحة أكبر لإلختيا

: يررروفر العمرررل وفقرررا ألسرررموب اإلدارة . توجياااإل اإلنتااااج وفقاااا الحتياجاااات ورغباااات العماااوء 3
اإللكترونيررة معمومررة دقيقررة عررن احتياجررات ور بررات العمررالء ففرري ضرروء ىررذه المعمومررات تررتمكن 

ىرؤالء العمرالء كمرا تمكرن المؤسسة مرن توجيرو عممياتيرا اإلنتاجيرة اإلشرباع ر برات واحتياجرات 
اإلدارة اإللكترونيرررة المؤسسرررات مرررن اختصرررار الررردورة التجاريرررة لررردييا، الرررذي يرررؤدي إلرررى التمبيرررة 
السررريعة الحتياجررات ور بررات العمررالء، ويررتم ذلررك عررن طريررق الشررحن المباشررر لممنتجررات مررن 

 مقر المؤسسة إلى العميل النيائي، وكمثال عمى ذلك لالكتب، المجالت،...الخ(.
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: تترريب اإلدارة اإللكترونيررة . تحسااين جااودة المنتجاااتد والخاادمات وزيااادة درجااة التنافسااية4 
حتياجررات  لممؤسسررة فرصررة التواجررد عررن قرررب األمررر الررذي يرروفر ليررا المعمومررات عررن ر بررات وا 

ن المؤسسرة مرن العمرل مكرالعمالء، وذلك فيما يتعمق بتشكيمة المنتجات المطموبة، وىذا بردوره ي
الئيرا والسرعي نحرو إشرباع ر براتيم، واحتياجراتيم مرن تحسرين جرودة منتجاتيرا، عمى إرضاء عم

 وخدماتيا فضال عن تحسين مستوى الخدمة مما يؤدي إلى تحسين درجة تنافسية المؤسسة.

: يمكرررن لممؤسسرررة فررري ظرررل اإلدارة اإللكترونيرررة إسرررتخدام . توفاااي مخااااطر التعامااال الاااورقي5
اإلنتاج وتوفير السرجالت، والردفاتر األمرر الرذي يقضري  الحاسوب وتخزين المعمومات، ومراقبة
مررررة فرررري بررررذل الجيررررد، وضررررياع الوقررررت، وزيررررادة التكرررراليف ثعمررررى سررررمبيات التعامررررل الررررورقي المتم

 والتعرض إلى التمف والضياع.

القررار: مرن خرالل إتاحرة المعمومرات والبيانرات لمرن أرادىرا، . تحسين فاعمية األداء واتخاذ 6 
مكانيررررة Internetييررررا مررررن خررررالل تواجرررردىا عمررررى الشرررربكة الداخميررررة "وتسررررييل الحصررررول عم " وا 

 1.الحصول عمييا ب قل مجيود من خالل وسائل البحث ا لي المتوافرة

نشير ب ن القطاع الخراص ىرو السرباق إلرى كرل جديرد عمرى مسرتوى كثيرر مرن األصرعدة 
 2:دة أسباب منياثم تتبعو القطاعات الحكومية، وذلك يعود إلى ع خاصة الصعيد اإلداري،

 االحترافية التي يدار بيا القطاع الخاص؛ -

 كوادر القطاع الخاص متيقظة دائما لكل ما يجمب المنفعة، والفائدة لممؤسسات؛ - 

 وجود القطاع الخاص باستمرار في دائرة المنافسة داخميا وخارجيا؛ - 

ا وكل ما يفيرد لرذلك ة لتطوير قدرتيا، وتنميتيدتضع مؤسسات القطاع الخاص خطط متجد - 
 سواء بابتكاره أو نقمو عن  يره؛

                                                           
1

 35 ,ص2115عامرطارق,اإلدارةاإللكترونٌة,دارالسحابللنشروالتوزٌع,القاهرة,مصر,
2

 62-61,ص2111,, 1ن,طاالدارة االلكترونٌة,المفاهٌم,الخصائص,التطلبات,الوراق,االرد حسٌن محمد الحسن,. 
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يمزم كوادر مؤسسات القطاع الخاص ذلك القمق عمى المسرتقبل جرراء التحرديات التري تيردد  - 
بقائيررا فرري ىررذا العصررر بترر ثير المنافسررة الشررديدة، وعمميررة التغيررر المسررتمر، إضررافة إلررى حركيررة 

 لسوق.ا

 مى المستوى الوطني.نانيا: أهمية اإلدارة االلكترونية ع

تتضب أىمية اإلدارة اإللكترونية عمى المستوى الروطني بمرا تروره مرن فررص كثيررة عمرى 
 1ىذا المستوى، وتتمثل أىم ىذه الفرص فيما يمي:

: تسررراعد اإلدارة اإللكترونيرررة عمرررى تحسرررين . تحساااين مساااتوى أداء الم سساااات الحكومياااة1
ر، ويسرريل األعمررال والمعررامالت الترري تقيميررا الخرردمات الحكوميررة وتبسرريط إجراءاتيررا ممررا ييسرر

 لممواطنين، ويحقق التواصل بين المؤسسة الحكومية والمواطنين من خالل ما يمي:

تاحة البيانات والمعمومات أمام المواطنين، وكذلك المستثمرين بشفافية كاممة؛ -  توفير وا 

جراءات تقديم الخدمات لجميورىا بصورة أفضل تي - ر حركرة التعامرل مرع يسعرض نماذج، وا 
 العاممين بيذه المؤسسات الحكومية؛ 

تتيب اإلدارة اإللكترونية لممؤسسات الحكومية أيضا فرصة فتب قنروات إتصراالت جديردة برين  -
 إدارتيا، وبين المواطنين؛ القائمين عمى

التوجررو نحررو الحكومررة اإللكترونيررة، وذلررك بمررا يكفررل أداء الخرردمات الحكوميررة فرري أقررل وحرردة -
 درجة من درجة األداء. ن وب عمىزم

: تتريب اإلدارة اإللكترونيرة . االستفادة من الفرص المتاحاة فاي أساواق التكنولوجياا التقنياة2 
مرة، وذلرك لوجرود دفرصة لمكثيرر مرن المشرروعات لمردخول، والعمرل فري مجرال التكنولوجيرا المتق

                                                           
1

 45-43 ,ص2119 ,مصر المكتبة العصرٌة,,( والتطبٌق النظرٌة بٌن: ) اإللكترونٌة اإلدارة غنٌم, محمد أحمد
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وتشرررغيل صرررناعات  بنيرررة أساسرررية مرررن شررربكات وقواعرررد المعمومرررات، ويترترررب عمرررى ذلرررك إنشررراء
محمية تعمل في مجاالت تكنولوجيا المعمومات، وتسرتطيع إعرداد وتكروين الكروادر المتخصصرة 

 .في ذلك، والتي تكون قادرة عمى مواجية المنافسة في األسواق العالمية

اإلدارة اإللكترونيرررة أحرررد مزايرررا ثرررورة  د: تعررر. زياااادة الصاااادرات وتااادعيم االقتصااااد الاااوطني3 
تصررراالت، حيرررث سررراىمت مسررراىمة فعالرررة فررري حرررل الكثيرررر مرررن المشررراكل التررري المعمومرررات واال

تعتررض حركررة الصرادرات فرري الدولرة، وخاصررة إمكانيررة الوصرول إلررى األسرواق الخارجيررة بعيرردا 
عرررن الفررروارق الزمنيرررة والمكانيرررة فررري شررركل جرررذاب تتررروفر فيرررو المعمومرررات عرررن كرررل المنتجرررات، 

سررواق العالميررة، واالتجرراه نحررو عالميررة التجررارة وكيفيررة الحصررول عمييررا فرري ظررل التنررافس فرري األ
الحرة. كما تساعد اإلدارة اإللكترونية بما توفره من إمكانية الوصرول بيسرر وسريولة إلرى مراكرز 
االسررتيالك الرئيسرررية، وبمررا تررروفره مررن إمكانرررات لرردعم عمميرررات التسررويق الررردولي، والقرردرة عمرررى 

لتغيير في ر بات وأذواق العمالء ، فضرال عرن تحميل األسواق واالستجابة السريعة لمتطمبات ا
نياء الصفقات، فكل ذلك يساعد عمرى إضرافة قردرات تنافسرية لمدولرة، ومنتجاتيرا،  سرعة عقد وا 
األمر الذي يساىم في زيادة الصادرات، وزيادة حصيمتيا مرن النقرد األجنبري، ممرا يترترب عميرو 

 تدعيم االقتصاد الوطني.

: يترتررب عمررى إسررتخدام اإلدارة اإللكترونيررة فرري الدولررة الدولااة . تاادعيم جانااب الااواردات فااي4 
تحقيررق الشررفافية الترري مررن شرر نيا مسرراعدة وحرردات األعمررال فرري ىررذه الدولررة عمررى القيررام بررمجراء 
األعمال والمعامالت بطريقة أسيل وأسرع، مما يدعم عممية الحصول عمرى منتجرات إلرى عردم 

تقرل الكثيرر مرن األعبراء، كمرا تمنرع االحتكرار، وتقطرع دفع عموالت مرتفعة لالستيراد، وبالتالي 
الطريررق عمررى مررن يسررعون إليررو، وبالتررالي تررتمكن وحرردات األعمررال مررن إختيررار أفضررل عررروض 

 األسعار.

. زيادة قدرة المشاروعات الصاريرة والمتوساطة الحجام عماى المشااركة فاي حركاة التجاارة 5 
لرردفع المشررروعات الصررغيرة والمتوسررطة الحجررم  تعتبررر اإلدارة اإللكترونيررة أداة فعالررةالعالميااة: 
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عمرى المشرراركة فرري حركررة التجرارة العالميررة، بحيررث تمكنيررا مرن اختررراق األسررواق الدوليررة بكفرراءة 
و ليرا مرن مميرزات متعرددة تسراعدىا عمرى تحقيرق ذلرك، كمزايرا التروفير حوفعالية، وذلك بما تقتر 

الت التجاريرة، وكررذلك مزايرا تخفرريض فرري زمررين ألداء األعمرال والمعررامفري الوقررت، والمكران الال
تكرراليف عمميررات التسررويق والدعايررة واإلعررالن، األمررر الررذي يزيررد مررن نشرراط ىررذه المشررروعات، 

 ويساىم بدوره في تدعيم االقتصاد الوطني.

ر اإلدارة اإللكترونيررة ليفررراد عمميررات الوصررول إلررى سرر: تي. إيجاااد فاارص جديااد لمعماال الحاار6
لتي ير بونيا، كما أنيا تتيب أماميم أيضا فرص العمرل الحرر، حيرث بعض مراكز االستيالك ا

تمنيم مرن إنشراء وتشرغيل مشرروعات صرغيرة ومتوسرطة الحجرم عرن طريرق االتصرال باألسرواق 
 الدولية ب قل تكمفة إستثمارية ممكنة.

 ومتطمباتها خطوات تنفيذ اإلدارة االلكترونيةالمبحث النالث: 

المررردير  يقرررومتطبيرررق اإلدارة االلكترونيرررة ل إلدارة االلكترونياااة:خطاااوات تنفياااذ االمطماااب األول: 
 بتنفيذ العديد من الخطوات وىي:

وىرذا مررن خررالل عمررل الفريررق لموصرول إلررى أفضررل القرررارات مررن  أوال: إعااداد الرسااالة األوليااة:
 خالل البدائل التالية:

 ؛ىل تحتاج اإلدارة إلى تطبيق اإلدارة االلكتروني -

ا معمومات سابقة لكننا نحتاج إلى تطوير ينسجم مع  خرر التطرورات الحديثرة وجود تكنولوجي -
 ؛واستخدام تكنولوجيا معمومات متنوعة بغرض تطبيق اإلدارة االلكترونية

عرررردم الحاجررررة إلررررى تطبيررررق اإلدارة االلكترونيررررة ألنيررررا  يررررر اقتصررررادية وال تتناسررررب وميزانيررررة  -
 المؤسسة.
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د إقررار توصرية الفريرق التطبيرق اإلدارة االلكترونيرة، يجرب وىرذا عنر نانيا: وضع خطاة التنفياذ:
 إعداد خطة متكاممة ومفصمة لكل مراحل التنفيذ.

ومررررن بررررين ىررررذه المصررررادر لالكرررروادر البشرررررية األجيررررزة، المعرررردات  نالنااااا: تحديااااد المصااااادر:
 ومتطمباتيا. االلكترونية، وتوفير جميع عناصرىا

ولية عند اسرتخدام اإلدارة االلكترونيرة وىرو العمرل عمرى ىناك مسؤ : رابعا: متابعة التقدم التقني
الحصررول عمررى  خررر االبتكررارات فرري كافرررة عناصررر اإلدارة االلكترونيررة مررن اتصرراالت وأجيرررزة 

 1.وبرمجيات و يرىا

 متطمبات اإلدارة اإللكترونية.المطمب الناني: 

يب واإلجررراءات إن تطبيررق اإلدارة اإللكترونيررة تعنرري تحرروال شررامال فرري المفرراىيم واألسررال
واليياكررل والتشررريعات الترري تقرروم عمييررا اإلدارة اإللكترونيررة، والترري تعمررل عمررى إحررداث تغيرررات 
كبيرة وواسعة تشمل نوعية العاممين واألجيزة المستخدمة وطرق األداء، إال أن مشرروع التحرول 

قيرررة إلرررى إلرررى اإلدارة اإللكترونيرررة أشرررمل مرررن مفيررروم تحرررول بعرررض المعرررامالت واإلجرررراءات الور 
نمرررا ىررري نظرررام متكامرررل مرررن المكونرررات التقنيرررة والمعموماتيرررة  جرررراءات إلكترونيرررة، وا  معرررامالت وا 
والمالية والتشريعية والبيئية والبشرية و يرىا من األطراف المتداخمرة لتطبيرق اإلدارة اإللكترونيرة 

ىرررا، الترري تسررتمزم العمررل بيرررا، واالنطررالق فرري تطبيقيرررا عمررى أسررس محرررددة وشررروط يجررب توافر 
 ومتطمبات يجب وضعيا. 

نمقري فيمرا سري تي شررحا مختصررا عمرى  متطمبات اإلدارية والتنايمية والمالياة:الالفرا األول: 
 التوالي: 

                                                           
1
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توجررد العديررد مررن المتطمبررات والمسررتمزمات اإلداريررة الترري : أوال: متطمبااات اإلداريااة والتنايميااة
جرررل تررروفير األطرررر اإلداريرررة التنظيميرررة ينبغررري عمرررى اإلدارة أن تقررروم بيرررا بكافرررة مسرررتوياتيا مرررن أ

 1لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، والمتمثمة فيما يمي:

: إن وضررع االسررتراتيجيات وخطررط الت سرريس يتطمررب  وضااع اسااتراتيجيات وخطااط الت ساايس -
مشررروع الررذي تنرروي القيررام بررو، الوجررود رؤيررة مسررتقبمية مشررتركة وواضررحة إلدارة المؤسسررة حررول 

لكترونري بتحديرد الكيفيرة التري سريكون عمييرا مشرروع اإلدارة اإللكترونيرة، فيو التحرول لمعمرل اإل
وأبعاده ومتطمباتو في فترة مستقبمية، من حيث الدور واليدف بشركل يوضرب األدوار فري خدمرة 
األفراد والمجتمعات والمؤسسات والدولة ككل، ويتضب ذلك من خالل وضع المؤسسرة الخطرط 

ت واالحتياجات لجميع األطراف المرتبطة بالنظام، ومرن ثرم يجرب المتكاممة بعد دراسة اإلمكانا
مراعررراة حاجرررات، ور برررات العمرررالء ودراسرررتيا وتحميميرررا وبيررران الخررردمات التررري يمكرررن تقرررديميا، 
ومحاولرررررة تحقيرررررق التررررررابط فيمرررررا بينيرررررا، واالىتمرررررام بالعررررراممين القرررررائمين بتقرررررديم خررررردمات اإلدارة 

مرررى القرردرات الفنيرررة المدعمرررة لرررذلك، ودراسرررة اإلجرررراءات اإللكترونيررة، باإلضرررافة إلرررى التركيرررز ع
 ميا مع مقارنتيا بالتجارب الناجحة.دالتفصيمية ألداء الخدمات واألجيزة التي تق

مررن أىررم العوامررل المررؤثرة فرري أي مشررروع كرران ىررو القيررادة، فيرري  القيااادة والاادعم اإلداري: -
دارة، وقدرتيا عمرى إيجراد بيئرة مناسربة المفتاح الرئيسي لنجاح أو فشل أي منيا؛ إذ أن دعم اإل

رئيسيا في النجاح أو الفشل، فضرال عرن أن الترزام القيرادة  لمعمل، والتطبيق والتغيير يؤدي دورا
يعررد أمرررا ضررروريا لرردعم كررل نقطررة مررن نقرراط إسررتراتيجيات المؤسسررة، وأن ضررمان دعررم القيررادة 

الضرررورية لررذلك، ويضررمن  سيضررمن مررن جانررب أخررر تزويررد القررائمين عمررى التطبيررق بالمصررادر
 متابعتيم لممشروع، وتقديم المعمومات المرتدة لنجاح المشروع، وتطويره. 

                                                           
 ,(البصرة بلدٌة حالة دراسة) تطبٌقها وإمكانٌة الخدمٌة المؤسسات فً اإللكترونٌة اإلدارة واقع ناصر, الرضا ,عبد رشٌد عروبة1

 .124-125 ,ص 2114 جوٌلٌة ,العراق,( 37) ,العدد(21) المجلد االقتصادٌة, العلوم مجلة
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إن شركل الييكرل التنظيمري المتمثرل برالنموذج اليرمري التقميردي لممؤسسرة،  الهيكل التنايمي:-
والررذي واكررب عصررر الصررناعة، لررم يعررد مالئمررا لنمرراذج األعمررال الجديرردة فرري عصررر تكنولوجيررا 

ومررات واألعمررال االلكترونيرررة، وبالتررالي ال يمكرررن أن تسررتخدم المؤسسرررة الحديثررة ل تقنيرررات المعم
المعمومرررررات التررررري بحكرررررم طبيعتيرررررا شررررربكية وتبادليرررررة وتفاعميرررررة(، فررررري ىياكرررررل ىرميرررررة عموديرررررة 

مررررا اليياكررررل التنظيميررررة المالئمررررة ليعمررررال االلكترونيررررة ىرررري أاالتصرررراالت، وذات بعررررد واحررررد، 
وتنظيمات الخاليا الحية المرتبطة بنسي  اإلتصاالت(، وعميو يتطمرب لالمصفوفات والشبكات، 

تطبيق اإلدارة االلكترونية إجراءات تغييرات في الجوانرب الييكميرة والتنظيميرة، وفري اإلجرراءات 
واألساليب التي تتناسب مع مبادئ اإلدارة االلكترونية، عرن طريرق اسرتحداث إدارات جديردة أو 

عرادة االجرراءات والعمميرات الداخميرة بمرا يكفرل إلغاء بعض اإلدارات أو  دمجيا مع بعضيا ، وا 
ترررروفير الظررررروف المالئمررررة لتطبيررررق اإلدارة الكترونيررررة الترررري تتميررررز بالكفرررراءة والفاعميررررة وسرررررعة 

 اإلنجاز، عمى أن يتم ذلك التحول في إطار زمني متدرج من المراحل التطويرية.

ت التعمرريم والتوعيرة دورا أساسرريا، وميمرا فرري نشررر تررؤدي نشراطاالتعمايم والتوعيااة والتنقيااف:  -
تطبيررررق اإلدارة اإللكترونيررررة سررررواء عمررررى مسررررتوى المررررواطنين أو العرررراممين ، كمررررا تعررررد التوعيررررة 
اإلجتماعيررررررة بثقافررررررة اإلدارة االلكترونيررررررة متطمبررررررا أساسرررررريا لمتحررررررول نحررررررو التكنولوجيررررررا الجديرررررردة 

من أجل زيادة وعي الجميور، وتعزيرز  ومتطمبات تطبيقيا، األمر الذي يتطمب تضافر الجيود
، لرررررذا تتطمرررررب اإلدارة ولاإلسرررررتعداد النفسررررري والسرررررموكي لممعنيرررررين لمواجيرررررة طبيعرررررة ىرررررذا التحررررر

اإللكترونيرررة تغييررررات جذريرررة فررري نوعيرررة العناصرررر البشررررية المالئمرررة ليرررا، وىرررذا يعنررري ضررررورة 
د بمرررا فررري ذلرررك الخطرررط إعرررادة النظرررر برررنظم التعمررريم والتررردريب لمواكبرررة متطمبرررات التحرررول الجديررر

 عمى المستويات كافة. والبرام ، واألساليب والمصادر التعميمية والتدريبية

مناسررب مررن  ىترروافر مسررتو ين أمررا المتطمبررات الماليررة فيرري يجررب أ: نانيااا: المتطمبااات الماليااة
التمويررل بحيرررث يمكرررن التمويرررل مرررن إجرررراء صرريانة دوريرررة وتررردريب الكررروادر واإلداريرررين والحفررراظ 

 ستوى عال من تقديم الخدمات، ومواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجيا.عمى م
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نمقي فيما سي تي شرحا مختصرا عمرى  الفرا الناني: متطمبات البشرية والقوانين والتشريعات:
 التوالي: 

يعرررد العنصرررر البشرررري أىرررم المررروارد التررري يمكرررن اسرررتثمارىا لتحقيرررق  أوال: المتطمباااات البشااارية:
ذلك يعد العنصر البشري ذا أىميرة بالغرة فري تطبيرق  ي مشروع وفي أي مؤسسة،النجاح في أ

رىرررا و اإلدارة االلكترونيرررة، إذ يعرررد المنشررر  لرررإلدارة االلكترونيرررة، فيرررو الرررذي اكتشرررفيا، ومرررن ثرررم ط
رىا لتحقيررق أىدافررو الترري يصرربو إلييررا، وعميررو فررمن اإلدارة اإللكترونيررة تتطمررب ترروافر أرقرري نشررو 

ات الرقمية من محممرين ومبررمجين ومرديرين تنفرذيين، و يررىم وذلرك يرجرع إلرى الكوادر، والكفاء
أىميررة العنصررر البشررري فرري إدارة وتشررغيل ىررذه التقنيررات اإللكترونيررة تفرروق أىميررة المسررتمزمات 
الماديررررة، ومررررن أىررررم الوظررررائف المتعمقررررة بالمسررررتمزمات البشرررررية الترررري ترررردير التقنيررررة اإللكترونيررررة 

 1اإلدارية نذكر:

يتولى ت مين مستمزمات إدارة النظام بالكفاءة، والفاعمية المسرتيدفة فري إطرار  ير الناام:. مد1
 إدارة فعاليات النظام من خالل ممارسة وظائف التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابة.

يترررولى مسرررؤولية جميرررع العمميرررات الخاصرررة برررمدارة البيانرررات مرررن خرررالل  . مسااا ول البياناااات:2
نررات المتاحرة أمررام المؤسسررة، باإلضرافة إلررى مصررادر ىرذه البيانررات، أشرركاليا، تحديرد أنررواع البيا

 درجة التكرار، الشمولية الزمنية والمكانية، نماذج اإلستثمارات المستخدمة في تجميعيا.

يتررررولى مسررررؤولية الجوانررررب الفنيررررة المتعمقررررة بتصررررميم قاعرررردة  .مساااا ول قاعاااادة المعمومااااات:3
 المعمومات في النظام. 

يتولى القيام بتصميم نظم االسرترجاع المناسرب الرذي يمبري  إسترجاا المعمومات : . مس ول4
إحتياجرررات العمرررالء مرررن المعمومرررات الموجرررودة فررري نظرررام قاعررردة المعمومرررات، وذلرررك مرررن خرررالل 

                                                           
1

 2118والتوزٌع,األردن,عمان, للنشر الصفاء دار الحاسوبٌة, اإلدارٌة لوماتالمع نظم فً الكاملة الموسوعة الطائً, الفرح حسٌن عٌد محمد
 .169-168ص
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تحديد أسموب االسرترجاع، لغرة االستفسرار، الجيرات المررخص ليرا باإلسرترجاع، وسرائل أدوات 
 اإلسترجاع.

يتولى مسؤولية الجوانب الفنيرة المتعمقرة بتحميرل، وتصرميم وتطبيرق  الناام:. محمل ومصمم 5 
األنظمررة مررن خررالل فحررص المشرركالت والررنظم بطريقررة عمميررة منظمررة بعررد تجزئتيررا إلررى أجررزاء 
صغيرة أل راض الدراسة التفصريمية، وتحديرد المسرتمزمات الضررورية لموصرول إلرى حمرول ليرذه 

 المشاكل أو دراسة ىذه األنظمة.

يتولى ىذا الفريرق ميمرة إعرداد صريا ة البررام ، وتطبيقيرا ألجرل القيرام  . فريق المبرمجين:6 
 بمعالجة البيانات في ضوئيا.

يتولرون ميمرة تحويرل البيانرات مرن صريغتيا  وىرم االفرراد الرذين: . الكتبة  مادخموا البياناات(7 
تابتيرا عمرى وسرائط معينرة األولية إلى صيغة قابمة لمقرراءة مرن قبرل الحاسروب ، وذلرك بمعرادة ك

 كاألقراص الممغنطة. 

تتمثرل ميمرتيم بتر مين التردفق لمرداخل لتردفق البيانرات . المتخصصون في تقنيات اإلتصاال: 8
إلى النظام من مصادرىا األصمية ألجل ضمان تغذية النظام بحاجة من المدخالت من جيرة، 

يصررررراليا إلرررررى اا وتررررر مين التررررردفق الخرررررارج لتررررردفق لعمرررررالء بالشررررركل الرررررذي يمبررررري لمعمومرررررات(، وا 
اإللمررررام بوسررررائل، وتقنيرررررات  خصرررررائييناحتياجرررراتيم مررررن جيررررة أخررررررى ويفترررررض فرررري ىررررؤالء األ

 االتصال، ومعوقات االتصال. 

يضررررم الفنيررررين الررررذين يتولررررون تشررررغيل  . المتخصصااااون فااااي تشااااريل األجهاااازة وصاااايانتها:9
قيررام ب عمررال الصرريانة األجيررزة الحاسرربات، وممحقاتيررا بعررد تغررذيتيا بالبيانررات والبرررام ، وأيضررا ال

 والمعدات األخرى المستخدمة.

العنصرررر البشرررري أىرررم برررالر م مرررن امكانيرررة تررروفر كرررل العناصرررر الماديرررة السرررابقة، يبقرررى 
 .لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةعنصر فاعل 
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يجررب أن تترروفر تشررريعات مناسرربة لمتحررول إلررى اإلدارة  نانيااا: متطمبااات التشااريعات والقااوانين:
رونيررررة مررررن خررررالل تطرررروير التشررررريعات والمرررروائب المؤسسررررة لمعمررررل فرررري المؤسسررررة بغرررررض اإللكت

تبسرررريطيا، وتوفيقيررررا مررررع مقتضرررريات التعامررررل اإللكترونرررري عبررررر وسررررائل تكنولوجيررررا المعمومررررات 
 واالتصال، وىذا يتطمب ثورة تشريعية لحماية المعامالت اإللكترونية.

 ل ىذه المتطمبات في:تتمث :الفرا النالث: المتطمبات التقنية والفنية

تعبررر ىررذه المتطمبررات عررن البنيررة التحتيررة لررإلدارة اإللكترونيررة، وىرري  أوال : المتطمبااات الفنيااة :
القاعررررردة األساسرررررية التررررري بنررررري عمييرررررا اإلدارة اإللكترونيرررررة، وتشرررررمل تطررررروير وتحسرررررين شررررربكة 

إلتصرراالت سررتيعاب الكررم اليائررل مررن ااالتصرراالت بحيررث تكررون متكاممررة وجرراىزة لإلسررتخدام وإل
فررررري  ن واحرررررد، لكررررري تحقرررررق اليررررردف مرررررن إسرررررتخدام شررررربكة االنترنرررررت، باإلضرررررافة إلرررررى تررررروفير 
التكنولوجيا الرقمية المالئمة من حواسيب وأنظمة وقواعد بيانات وبرمجيات ، وتروفير كرل ذلرك 

 لإلستخدام الفردي أو المؤسسي عمى أوسع نطاق ممكن. 

لكترونيرررررة تمعررررب دورا كبيررررررا فررررري تطبيرررررق اإلدارة : إن التقنيرررررة اإل متطمباااااات التقنياااااةالنانياااااا : 
اإللكترونيرررة وخاصرررة فررري قطررراع الخررردمات، فرررال تقررروم اإلدارة اإللكترونيرررة دون األدوات التقنيرررة 
اإللكترونيررة فيرري الوسرريمة واألداة فرري يررد اإلدارة لتنفيررذ أدوارىررا فرري التحويررل اإللكترونرري لعمميررة 

مكونات اإلدارة االلكترونية تتمثرل فري مجموعرة مرن اإلدارة، بحيث يرى كثير من الباحثين ب ن 
التطبيقرات العمميرة التقنيرة تسرتخدم لردى جيرة إدارة مرا لتسريير بعرض أعماليرا، وىنراك مرن يرررى 
بررر ن مكونرررات اإلدارة االلكترونيرررة تتكرررون مرررن ثرررالث عناصرررر أساسرررية ىررري: المكونرررات الماديرررة 

لمكونررات صررناع المعرفررة والخبررراء لمحاسرروب، والبرمجيررات وشرربكة االتصرراالت، وجرروىر ىررذه ا
 1.والمختصين
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 العربٌة المملكة الرٌاض, والنشر, للطباعة العامة اإللكترونٌة اإلدارة معهد العربٌة, تطبٌقاتها وآفاق اإللكترونٌة اإلدارة ٌاسٌن, غالب اسعد

 .24,ص2115 السعودٌة,
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 واائف االدارة االلكترونية :الفصل الناني

تعتبررر اإلدارة االلكترونيررة نمررط جديررد مررن اإلدارة : األول: واااائف اإلدارة اإللكترونيااة بحااثالم
ترك  ثاره الواسرعة عمرى المنظمرات ومجراالت عمميرا وخاصرة عمميرات تييئرة أو إصرالح البنيرة 

ميررة، ممررا يعكررس عمررق التغييررر الجررذري الررذي تحممررو تطبيقررات اإلدارة اإللكترونيررة عمررى التنظي
 1استراتيجياتيا ووظائفيا الرئيسية ومنيا:

 (؛ 1,0االنتقال من إدارة األشياء إلى إدارة الرقميات ل -

 االنتقال من إدارة النشاط المادي إلى إدارة النشاط االفتراضي؛ -

 المباشرة وجيا لوجو إلى اإلدارة عن بعد؛ االنتقال من اإلدارة  - 

 االنتقال من النظام اليرمي القائم عمى سمسمة األوامر إلى التنظيم الشبكي؛ -

االنتقررال مررن القيررادة المرتكررزة عمررى الميررام أو عمررى العرراممين إلررى القيررادة المرتكررزة عمررى  - 
 ؛مستفيد -المزي  تكنولوجيا 

 زمن اإلنترنت؛ االنتقال من الزمن اإلداري إلى -

االنتقرررال مرررن الرقابرررة التقميديرررة لمقارنرررة األداء الفعمررري مرررع األداء المخطرررط( إلرررى الرقابرررة  - 
 ا نية المباشرة أوال ب ول.

 االنتقال من قيادة ا خر إلى قيادة الذات. - 

 2إن ىذه التغييرات أوجدت اتجاىين واضحين في تقييم  ثارىا عمى اإلدارة ووظائفيا ىما:
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 55: ,ص2111اللكترونٌة و االدارة المعاصرة, دار اسامة للنشر والتوزٌع, عمان , االردن, الحكومة ا القدوة, محمود
2

 .248: ,ص1االدارة االلكترونٌة, دار المسٌرة للنشر و التوزٌع , عمان, األردن ,ط أحمد, سمٌر محمد
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عرادة توزيررع  ول:األ - يررى أن اإلنترنرت والثررورة الرقميرة يمكرن أن تررؤدي إلرى نيايرة المنظمررات وا 
% عمررررل اإلدارة(، وبالترررالي فررررمن 1% يقررروم بيررررا العررراممون عمررررى اإلنترنرررت و99ميرررام اإلدارة ل

الثرررورة الرقميرررة قرررد حولرررت االسرررتراتيجيات إلرررى أجرررزاء، فتفككرررت نظرررم اإلدارة التقميديرررة وتنررراثرت 
 خمت عصرا جديدة | يتطمب البحث عن نمط جديد ىو اإلدارة اإللكترونية.مبادئيا ود

: يرى أن اإلدارة ىي اإلدارة بنفس القوة التي يؤكد فييا المسرتثمرون عمرى أن األعمرال الناني-
عرررادة النظرررر فررري أبعادىرررا  ىرري األعمرررال، وبالترررالي فرررمن اإلدارة ووظائفيرررا ر رررم ت ثرىرررا العميرررق وا 

ثرررورة الرقميرررة، تظرررل تمثرررل المحرررور الرئيسررري لممنظمرررات، وأن تخطررريط ومضرررامينيا حترررى قبرررل ال
وتنظررريم وتوجيرررو وقيرررادة األعمرررال اإللكترونيرررة والرقابرررة عمييرررا أصررربحت ترررتم بشررركل أكثرررر كفررراءة 

 وفعالية وذلك نتيجة اعتمادىا عمى اإلدارة اإللكترونية.

ات ىامرررة فررري وفيمرررا يمررري الوظرررائف األساسرررية لرررإلدارة اإللكترونيرررة والتررري مثمرررت مرتكرررز 
 اإلصالح والتطوير اإلداري:

يعرف التخطيط بمفيومو التقميدي ب نرو الوظيفرة اإلداريرة  :التخطيط اإللكترونيالمطمب االول: 
التي تحدد األىداف العامة لممنظمة واألىداف التفصريمية ليقسرام والوحردات اإلداريرة ثرم إيجراد 

 الوسائل المناسبة لتحقيقيا.

( فيرررو يركرررز بصرررفة أساسرررية عمرررى E - Planningرونررري ل بينمرررا التخطررريط اإللكت
اسرررتخدام نظرررم جديررردة لممعرفرررة كرررنظم دعرررم القررررار، والرررنظم الخبيررررة، ونظرررم الشررربكات العصررربية 
االصرررطناعية، كمرررا يعتمرررد أيضرررا عمرررى التخطررريط اإلسرررتراتيجي والسرررعي نحرررو تحقيرررق األىرررداف 

جرررراءات العمرررل التررري تتسرررم فررري ظرررل اإلدارة التقميديرررة  اإلسرررتراتيجية مرررن حيرررث تبسررريط نظرررم وا 
جررراءات سررريعة وحاسررمة تعتمرر بالدرجررة األولررى  دبالتعقيررد الشررديد، حيررث يررتم اسررتبداليا بررنظم وا 
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عمرى شربكات االتصراالت اإللكترونيرة، وبرذلك نجرد أن التخطريط اإللكترونري يختمرف تمامرا عرن 
 1التخطيط التقميدي، حيث أن ىناك اختالفات أساسية بينيما وىي كالتالي :

( ىو عممية ديناميكية فري اتجراه األىرداف الواسرعة E - Planningالتخطيط اإللكتروني ل  -
والمرنررة واألنيررة وقصرريرة األمررد، والقابمررة لمتجديررد والتطرروير المسررتمر خالفررا لمتخطرريط التقميرردي 

 الذي يحدد األىداف من أجل تنفيذىا في مدة قادمة؛

ستمرارية عمى كرل شريء فري المنظمرة بمرا فييرا أن المعمومات الرقمية دائمة التدفق تضفي ا -
 التخطيط بما يحولو من التخطيط الزمني المنقطع إلى التخطيط المستمر؛

أن فكررررة تقسررريم العمرررل اإلداري التقميديرررة برررين إدارة تخطرررط وعمرررال ينفرررذون قرررد ترررم تجاوزىرررا  - 
ي يقومررون بعمميررة تمامررا فرري ظررل اإلدارة اإللكترونيررة، فجميررع العرراممين فرري التخطرريط اإللكترونرر

 التخطيط؛

أن التخطيط التقميدي ىو تخطيط عمرودي، فري حرين أن التخطريط اإللكترونري ىرو تخطريط  - 
 أفقي في إطاره العام ومتداخل بشكل كبير بين اإلدارة والعاممين.

إن التخطرريط فرري المنظمررات الماديررة التقميديررة كرران لررو مزايررا كثيرررة فرري التييئررة المسرربقة لمررا تريررد 
ون عميو المنظمة وتحديد القدرات الجوىرية ليا من أجل تحقيق ميزة تنافسرية فري السروق أن تك

والتخصررريص المررردروس لممررروارد، فررري المقابرررل كررران لمتخطررريط أوجرررو نقرررد عديررردة فررري الممارسرررة 
 2منيا:

 أن التخطيط يسبب التقييد والصرامة ويحد من االستجابة لمتغيرات الحاصمة في البيئة؛ -

                                                           
1

 إدارة فدً منشدورة ٌدرغ ماجسدتٌر رسدالة غدزة, طدا ق فدً النظامٌدة الفلسدطٌنٌة الجامعدات فدً إلكترونٌدا البشدرٌة المدوارد إدارة واقدع ,أموندة ٌوسدف مددحم ٌوسف

 54-53,ص2119 ,فلسطٌن, غزة اإلسالمٌة, الجامعة األعمال,
2

 .241:,ص2114المملكة العربٌة السعودٌة, الرٌاض, دار المرٌخ للنشر, والمشكالت, والوظائف اإلستراتٌجٌة: اإللكترونٌة نجم,اإلدارة عبود نجم
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مكررن تطررويره فرري البيئررات سررريعة التغيررر، ففرري بيئررة ذات تغيرررات عشرروائية كبيرررة التخطرريط ال ي-
 و ير قابمة لمتنبؤ، فمن المطموب فييا ىو المرونة وليس الخطط الرسمية؛ 

 أن الخطط الرسمية ينبغي أن ال تحل محل اإلبداع؛  -

نرو يرؤدي إلرى االعتقاد ب ن التخطيط الرسمي يعرزز النجراح الرذي حققترو المنظمرة فري حرين أ -
الفشل، فنجاح المنظمة السابق في البيئة المتغيرة ال يولد نجاحا بل أنرو قرد يسربب اإلخفراق إذا 

 ما اعتمد عمى نفس أساليب النجاح السابق. 

وعمومرررا فررررمن التخطررريط اإللكترونرررري ال يختمرررف عررررن التخطررريط التقميرررردي مرررن حيررررث أن 
قيرررا ولكنيمرررا يختمفررران مرررن حيرررث كالىمرررا ينصررربان عمرررى وضرررع األىرررداف وتحديرررد وسرررائل تحقي

ا ليرررات والممارسرررات. ففررري التخطررريط التقميررردي كانرررت الخطرررط توضرررع ألمرررد طويرررل، ومرررن ثمرررة 
تحديررد المرروارد مررن أجررل تنفيررذ تمررك الخطررة، ولكررن مررع ظيررور اإلنترنررت فررمن ىررذا كمررو قررد تغيررر، 

 1وفي مقدمة ذلك ما ي تي:

تسرراؤل إن كانررت ىنرراك حاجررة فعميررة : فرري زمررن وبيئررة اإلنترنررت يمكررن ال. الحاجااة لمتخطاايط1
لمتخطيط حيث المنظمات تعمل في الزمن ا ني وبالسرعة الفائقة، وضمن بيئرة سرريعة التغيرر 
بشكل لم يسبق ليا مثيل. في مثل ىذه الظروف التي تتغير في كرل فصرل أو شرير إن لرم يرتم 

أو سررريكون مرررن  التغيرررر باألسرررموب واليررروم، عمرررى األرجرررب سرررتكون الخطرررة التقميديرررة برررال جررردوى
الضرررروري إعرررادة تصرررميميا مررررات أخررررى ممرررا يجعرررل الخطرررة الجديررردة فررري كرررل مررررة أبعرررد عرررن 

 سابقتيا وعن الخطة األصمية.

: إن الخطرة طويمرة ومتوسرطة األمرد قرد تكرون فري المنظمرات التري تعمرل فري . أفق التخطيط2
لعاليررة الترري تغطرري زمررن اإلنترنررت ال تزيررد عررن مبرردأ ترروجييي عررام المقاصررد، ويتسررم بالمرونررة ا

 نطاقا واسعة من الخيارات والسيناريوىات المحتممة و ير المحتممة.

                                                           
1

 251-251,ص1لنشر و التوزٌع , عمان, االردن ,طاالدارة االلكترونٌة, دار المسٌرة ل أحمد, سمٌر محمد
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: إن التخطرررريط اإللكترونررري يتميررررز بالمرونرررة واالسررررتجابة . قياااود التخطاااايط فااااي الممارساااة3 
لمتغيررررات السرررريعة فررري البيئرررة، وانتقرررال وظيفرررة التخطررريط مرررن المسرررتويات اإلداريرررة العميرررا إلرررى 

 .المستويات الدنيا
الفروق بين التخطيط التقميدي والتخطيط اإللكتروني، من حيرث التالي ويوضب الجدول 

 األىداف واألفق الزمني والمشاركين في وضع الخطة، كما يمي:
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 .254، ص:2009، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1المصدر: محمد سمير أحمد، اإلدارة االلكترونية، ط
دم نسررتنت  أن التخطرريط اإللكترونرري ىررو تخطرريط أنرري مرحمرري، يجعررل بنرراء عمررى مررا تقرر

المنظمة تمتمك القدرة الدائمة عمى مجاراة كل ما ىو جديد واستغاللو واالستفادة منرو بمرا يالئرم 
الظرررررف الررررراىن أو المتغيررررر الررررذي يطرررررأ عمييررررا، حيررررث يكررررون االبتكررررار ضرررررورية عنررررد التنفيررررذ 

ل اإلدارة اإللكترونيرررررة نجررررد التخطرررريط اإللكترونررررري ال لالسررررتجابة لمظررررروف المتغيررررررة، وفرررري ظرررر
يتجررراوز مرررن كونرررو مبررردأ عرررام يرشرررد إلرررى  ليرررات معالجرررة دون أن يفررررض قيرررودا عمرررى العمميرررة 

 اإلدارية أو  يرىا من العمميات.

إن المفيوم التقميدي لمتنظريم يركرز عمرى اليرميرة والرسرمية  :التنايم اإللكتروني نانيالمطمب ال
رة أكثر مما ىري متغيررة، ولكرن نتيجرة لمتغيررات والتطرورات الكبيررة فري مجرال وعمى بيئات مستق

اسرررررتخدام تكنولوجيرررررا المعمومرررررات واالتصرررررال أصررررربب مرررررن الضرررررروري البحرررررث عرررررن تطبيقرررررات 
وممارسرررات معاصررررة لمتنظررريم، ف صررربب يعررررف ب "التنظررريم اإللكترونررري" والرررذي يمثرررل "اإلطرررار 

الشبكية األفقيرة، ممرا يحقرق التنسريق األنري، وفري كرل الواسع لتوزيع السمطة والميام والعالقات 
 .1مكان، من أجل إنجاز اليدف المشترك ألطراف التنظيم"

إذا ىرررررذا الشررررركل الجديرررررد مرررررن التنظررررريم يتوافرررررق مرررررع مرررررا أحدثترررررو تكنولوجيرررررا المعمومرررررات 
واإلتصررال مررن نقمررة فرري مسررتوى األداء فرري العمررل اإلداري والتنظيمرري. وىررو بررذلك يختمررف عررن 

 م التقميدي، ويمكن تحديد التغيرات العميقة التي تترافق مع التنظيم اإللكتروني فيما يمي:التنظي

ىرو اإلطرار الرسرمي الرذي يحردد  (:Organizational Structure. الهيكل التنايمي  1 
دارات والتنسرريق فيمررا بينيررا لتحقيررق أىررداف  كيفيررة تقسرريم الميررام والمرروارد وتجميعيررا فرري أقسررام وا 

ففررري المنظمرررات اإللكترونيرررة يجرررب القيرررام ب عماليرررا بطريقرررة ديناميكيرررة، ومرررن خرررالل المنظمرررة. 
مراکررز قرررار متعرررددة ال تررتالءم مررع خصرررائص التنظرريم التقميرردي القرررائم عمررى الييكررل التنظيمررري 

                                                           
1
TRUBAN E and Others, Electronic Commerce Managerial Perspective, Prentice-Hall, Upper Saddle River, USA, 

2000, 30. 
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الصمب واليرمية، والذي يحد من المرونة ومن القدرة عمى االستجابة الفائقرة، لرذا يرتم اسرتخدام 
 1.كونو تنظيما مرنا لالتصال بين األفرادالتنظيم الشبكي ل

نمط التفكير اإلداري تطور من نمرط التفكيرر الخطري إلرى نمرط التفكيرر المصرفوفي،  
 2ثم من نمط التفكير المصفوفي إلى نمط التفكير الشبكي، وفيما يمي مضمون کل نمط:

لمرع ظيرور اإلدارة  : لقد كان التفكير اإلداري في بداية القرن العشرريننمط التفكير الخطي -أ
العممية( يعتمرد عمرى الرنمط الخطري القرائم عمرى العالقرة برين السربب الواحرد و النتيجرة الواحردة، 

 (One Best Wayوبين المالحظة الضرورية والطريقة المثمى الواحدة ل

: إن التفكير المصفوفي قد تجاوز العالقرة الخطيرة المباشررة إلرى نمط التفكير المصفوفي -ب 
ير أكثر تنوعا وتداخال عموديا وأفقية في الوقت نفسو، ولكن ر م ذلك فمنو لم يتجراوز نمط تفك

نمرررا عمرررل فررري ظميرررا. وعميرررو فرررالتنظيم المصرررفوفي ىرررو بمثابرررة خطررروة فررري  اليرميرررة العموديرررة وا 
منتصرررف الطريرررق أي خطررروة نحرررو األفقيرررة فررري الوظرررائف الفنيرررة و اإلبقررراء عمرررى اليرميرررة ل فررري 

 الوظائف اإلدارية(.

: إن التنظرريم الشرربكي ىررو التنظرريم المالئررم لتطبيررق أسررموب اإلدارة نمااط التفكياار الشاابكي - ت 
اإللكترونيرررة، لمرررا يتسرررم برررو مرررن سررريولة االتصرررال برررين أفرررراد التنظررريم، والصرررالت الفائقرررة بيرررنيم 
وديناميكيتيا التي تتغير حسب الميام كسرمة أساسرية مترادفرة مرع اسرتخدام اإلنترنرت والشربكتين 

" الرررذي يمثرررل المكرررون webة والخارجيرررة لممنظمرررة لاإلنترانرررت واإلكسرررترانت( ، فرررالوب "الداخميررر
األكثرر أىميرة فري اإلنترنررت ىرو التمثيرل األفضررل ليرذه الصرالت الفائقررة، وبالترالي ال توجرد بررين 

 3.بةاو بمواقع الوب ىرمية ألن كل موقع لديو نفس األسبقية عمى ال

                                                           
1

 القاهرة, للتنمٌة االدارٌة,المنظمة العربٌة  االدارة االلكترونٌة  مرتكزات فكرٌة و متطلبات تأسٌس عملٌة, وأخرون, المفرجً حرحوش عادل

 .113 ,ص2117مصر,
2

 المملكة العربٌة السعودٌة , الرٌاض, دار المرٌخ للنشر, والمجاالت, والوظائف اإلستراتٌجٌة:  اإللكترونٌة والمعرفة اإلدارة نجم, عبود نجم

 .168-167ص

3
 262: ,ص1ٌر للنشر و التوزٌع , عمان, االردن ,طالمس دار االدارة االلكترونٌة, أحمد, سمٌر محمد
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: إن التقسيم اإلداري التقميردي القرائم عمرى Departmentalization)التقسيم اإلداري  . 2 
أسررراس األقسرررام أو الوحررردات، قرررد ترررم تجررراوزه فررري ظرررل تطبيرررق اإلدارة اإللكترونيرررة إلرررى التنظررريم 

 الشبكي.

: فري ظرل اإلدارة اإللكترونيرة أصربب دور (Chain Of Command)سمسامة األوامار .3 
حيحة إلنجرراز األعمررال؛ وبالتررالي فقررد تررم القيررادات العميرراىو إرشرراد المرؤوسررين إلررى الطرررق الصرر

القرررائم عمرررى رئررريس مباشرررر واحرررد إلرررى التنظررريم متعررردد الرؤسررراء  االنتقرررال مرررن التنظررريم اإلداري
المباشرررين، وكررذلك االنتقررال مررن نظررام سمسررمة األوامررر اإلداريررة الخطيررة إلررى الوحرردات المسررتقمة 

 2أشكال، كما ي تي: . والتي ليا خمسة1والفرق المدارة ذاتيا 

وىرري فرررق متعررددة الميررارات حيررث تقرروم  (:Groups Tearnsفاارق مجموعااات العماال   -أ
 بتنفيذ األعمال الروتينية في المنظمة.

وىررررري فررررررق متعرررررددة  (:ProblemsSolving Teamsفااااارق حااااال المشاااااكوت   -ب
 االختصاصات ومتنوعة الميارات ميمتيا القيام بحل المشكالت الخاصة والطارئة بالمنظمة.

وىرري فرررق تجتمررع بصررورة  يررر منتظمررة إليجرراد  :QualityCirclesقااات النوعيااة  حم -ت 
حمرررول لممشررركالت المتعمقرررة ب مررراكن العمرررل وبنوعيرررة المنرررت  أو الخدمرررة لتحقيرررق تطررروير نررروعي 
مسررتمر، كمررا تجرردر اإلشررارة إلررى أن ىررذه الحمقررات تتمتررع بمرونررة عاليررة فرري تنظرريم عمميررا مررن 

 حيث المحتوى أو التوقيت. 

وىي فرق مكونة بشكل أساسري مرن مرديرين  (:Management Teamsق اإلدارة  فر -ث
 من مختمف المناطق الوظيفية التي يكون ىدفيا األساسي تنسيق أعمال الفرق األخرى.

                                                           
1

   57:,ص2111دار اسامة للنشر والتوزٌع, عمان, االردن , الحكومة االلكترونٌة و االدارة المعاصرة, القدوة, محمود
2

المنظمدددددة العربٌدددددة للتنمٌدددددة  االدارة االلكترونٌدددددة  مرتكدددددزات فكرٌدددددة و متطلبدددددات تأسدددددٌس عملٌدددددة,وأخدددددرون, المفرجدددددً حرحدددددوش عدددددادل

 .100ص: ,2002االدارٌة,القاهرة,مصر,
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: وىري الفررق التري يكرون أعضراؤىا فري أمراكن (Virtual Teamsالفارق االفتراضاية   -ج 
 االتصال فيما بينيم إلكترونيا. مختمفة مثل وجودىم في منظمات مختمفة، ويتم

فررررري ظرررررل تطبيرررررق اإلدارة اإللكترونيرررررة فمنرررررو يرررررتم إتبررررراع  (:Formalization. الرسااااامية  4 
السياسررات المرنرررة واالنتقررال مرررن جررداول العمرررل القياسررية والمجدولرررة مسرربقا إلرررى جررداول العمرررل 

 المرنة والمتغيرة.

يتميرز التنظريم  (:Centralization and Decentralization. المركزية والومركزية  5
اإللكترونررري بتعررردد مراكرررز السرررمطة وذلرررك مرررن خرررالل ظيرررور الوحررردات المسرررتقمة والفررررق المررردارة 

 ذاتية.

 في ىذا المبحث نتناول مفيوم كل منيما: لكترونية:المبحث الناني: القيادة والرقابة اإل 

تعني القدرة عمى إقناع ا خررين القيادة بمفيوميا التقميدي  :القيادة اإللكترونيةالمطمب االول: 
مررن أجررل السررعي نحررو تحقيررق أىررداف معينررة، أمررا فرري عصررر تكنولوجيررا المعمومررات واالتصررال 
فقررد تغيررر نمررط القيررادة مررن الررنمط التقميرردي إلررى الررنمط اإللكترونرري، ففرري ظررل اإلدارة التقميديررة 

جيرو، ولكنيرا فري ظرل كانت القيادة تشكل إلى جانب االتصال والتحفيز فروعا تحت وظيفة التو 
 اإلدارة اإللكترونية أصبحت وظيفة أساسية.

ىررررذا وتجرررردر اإلشررررارة إلررررى أن التطبيررررق الكررررفء والفعررررال لمتوجيررررو اإللكترونرررري فرررري  
 Electronicالمنظمرررررات المعاصررررررة أصررررربب يعتمرررررد عمرررررى وجرررررود القيرررررادات اإللكترونيرررررة ل

Leadersلعمرل عمرى تحقيقيرا، ىرذا وال (، والتي تسعى إلى تفعيل دور األىرداف الديناميكيرة وا
بد أن تكون ىذه القيادات أيضا قادرة عمى االبتكار ولردييا االسرتعداد الكامرل لتحمرل المخراطر 
التي تتعرض ليا المنظمة عند التعامل بالنظم اإللكترونية، باإلضافة إلى قدرتيا عمرى التعامرل 

حفيرزىم وتعراونيم إلنجراز األعمرال الفعال بطريقة إلكترونية مرع األفرراد ا خررين، والقردرة عمرى ت
المطموبة. كذلك يعتمد التطبيق الكفء لمتوجيرو اإللكترونري عمرى اسرتخدام شربكات االتصراالت 
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اإللكترونيررررة المتقدمررررة كشرررربكة اإلنترنررررت بحيررررث يررررتم إنجرررراز وتنفيررررذ كررررل عمميررررات التوجيررررو مررررن 
 .1خالليا

درة عمرى االبتكرار والتحرديث إن القيادة اإللكترونية تتمثل في الكفاءات الجوىرية القا 
دارة عمميرررررة الرررررتعمم التنظيمررررري لمؤسسررررة أو منظمرررررة سررررراعية لمرررررتعمم بصرررررفة  وتكرررروين المعرفرررررة وا 

كما أن القائد في ظل اإلدارة اإللكترونية ينبغي أن تتروفر فيرو مجموعرة مرن الميرارات 2مستمرة.
 3أىميا:

ة الحاسرررروب وشرررربكات : مثررررل تقنيررررة المعمومررررات فرررري أجيررررز . مهااااارات المعااااارف اإللكترونيااااة1
االتصاالت اإللكترونية، والبرمجيات الخاصة بيا والتعامل الجيرد معيرا، باإلضرافة إلرى تطروير 

 األنظمة المعموماتية والمعرفية.

: حيرث يتطمرب ىرذا األمرر ضررورة ت سريس عالقرات . مهارات االتصال الفعال مع اآلخارين2 
   عمل جديدة من خالل استخدام جميع أنواع االتصاالت

: وىررري تتضرررمن ميرررارات تحفيرررز األفرررراد ا خررررين بالمنظمرررة نحرررو العمرررل . مهاااارات إدارياااة3
 الجماعي والتعاون، باإلضافة إلى ميارات التخطيط والتنظيم والمتابعة والرقابة.

  

                                                           
 81: ,ص2118المنصورٌة , مصر, المكتبة العصرٌة للنشر و لتوزٌع, االدارة االلكترونٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق, غنٌم, دمحم أحمد -1
2

 219: ,ص2119 األردن, عمان, والتوزٌع, للنشر  دارالمناهج المعلومات, وتكنولوجٌا اإلدارٌة المعلومات نظم أساسٌات ٌاسٌن, غالب سعد
3

 83-82ص2118المنصورٌة , مصر, المكتبة العصرٌة للنشر و لتوزٌع, لنظرٌة و التطبٌق,غنٌم,االدارة االلكترونٌة بٌن ا محمد أحمد
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متابعررررة كررررل جديررررد فرررري مجررررال التكنولوجيررررات يجررررب عمررررى القيرررراديين فرررري ىررررذا العصررررر 
داع واالنفترراح والمرونررة، وذلررك حتررى يتمكنرروا مررن التخطرريط اإللكترونيررة وأن يتسررموا بثقافررة اإلبرر

السرررررميم والجيرررررد لمررررردخول إلرررررى عصرررررر الثرررررورة الرقميرررررة واالسرررررتفادة مرررررن إمكاناترررررو لتطررررروير أداء 
 منظماتيم.

من أبرز الخصائص التي تتميز بيا الرقابة التقميدية أنيرا : الرقابة اإللكترونيةالمطمب الناني: 
الرقابرة بعرد التخطريط والتنفيرذ، وتيرتم بالمقارنرة برين األىررداف  تركرز عمرى الماضري، حيرث تر تي

والمعرررايير المحرررددة مرررن ناحيرررة، واألداء الفعمررري مرررن ناحيرررة أخررررى، أي أنيرررا تتسرررم بعررردم قررردرتيا 
 عمى اكتشاف االنحرافات وتصحيحيا إال في نياية المدة.

بحت عمميررة لكررن نتيجررة لمتطررور الكبيررر فرري مجررال تكنولوجيررا المعمومررات واالتصررال أصرر
- E)الرقابررررررة تررررررتم بشرررررركل إلكترونرررررري وبررررررذلك أصرررررربب يطمررررررق عمييررررررا "الرقابررررررة اإللكترونيررررررة 

Controlling.") ىررذه األخيرررة تسررمب بالرقابررة الفوريررة بمسرراعدة شرربكة اإلنترنررت، ومررن ثررم تقمرريص
الفجررررروة الزمنيرررررة برررررين االنحرررررراف وتصرررررحيحو، كمرررررا أنياعمميرررررة مسرررررتمرة متجرررررددة تكشرررررف عرررررن 

بررررر ول، حيرررررث أن المعمومرررررات تسرررررجل فرررررور التنفيرررررذ، ممرررررا يسرررررمب مرررررن معرفرررررة االنحرافرررررات أوال 
 االنحرافات قبل أو عند التنفيذ التخاذ ما يمزم من إجراءات تصحيحية.

كمررا تعمررل شرربكة اإلنترنررت فرري ظررل ىررذا النرروع مررن الرقابررة كقنرراة  نيررة لنقررل المعمومررات 
ترروفير إمكانيررة متابعررة العمميررات بشرركل فرروري، وىررذا مررا يزيررد مررن قرردرة الرقابررة اإللكترونيررة عمررى 

، حيرث تترداخل 1المختمفة، وسير القرارات المتنوعة وتصحيب األخطاء في كافة أقسام المنظمرة
بشكل كبير حدود المسؤولية اإلدارية لممديرين والمسرؤولية التنفيذيرة لمعراممين، فرالجميع يعممرون 

االتجرراه المتزايررد نحررو الت كيررد  فرري الوقررت نفسررو، ويتحممررون المسررؤولية نفسرريا، وىررذا كمررو ينمرري
عمرررى الثقرررة باألسررراليب اإللكترونيرررة والررروالء اإللكترونررري برررين العررراممين واإلدارة، فتكرررون الرقابرررة 

                                                           
، مصر القاىرة، المنظمة العربية لمتنمية االدارية، سيس عممية، االدارة االلكترونية  مرتكزات فكرية و متطمبات تالمفرجي وأخرون،  عادل حرحوش1

 .111ص:
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اإللكترونية أكثر اقتراب من الرقابة القائمة عمى الثقة، بينما الرقابة التقميديرة تكرون قائمرة عمرى 
 2رقابة القائمة عمى الثقة إلى ما يمي:. وتعود أسباب ال1العالقات والمساءلة الرسمية "

نمرط العراممين فري المنظمرات المعاصررة يتمثررل فري أفرراد ذوي ميرارة وتخصرص عرال مقارنررة  -
 بالعاممين محدودي الميارة والتعميم في المنظمات التقميدية؛

ن تكنولوجيررا المعمومررات واإلتصررال بسررطت مررن اليياكررل التنظيميررة مررن خررالل التقميررل إ
أن المنظمررات المعاصرررة  -يا اإلداريررة، ممررا أدى إلررى ظيررور المنظمررات الشرربكية؛ مرن مسررتويات

تميررل بشرركل كبيررر نحررو تبنرري نمررط العرراممين عررن بعررد، وىررذا النرروع ال يمكررن العمررل بموجبررو فرري 
ظررل الرقابررة القائمررة باألسرراليب التقميديررة، ولكررن ال بررد مررن تنميررة خبررراتيم وقرردراتيم عمررى إدارة 

 قات المتفاعمة القائمة عمى أساس الثقة باألساليب والطرق اإللكترونية.الذات، وتطوير العال

وبالتررررالي تكررررون الرقابررررة القائمررررة عمررررى الثقررررة ىرررري المعررررول األساسرررري مررررع أطررررراف لرررريس 
لممنظمرررة أي سرررمطة عمرررييم إال ىرررذه الثقرررة المتبادلرررة برررين المنظمرررة وموردييرررا أو برررين المنظمرررة 

 .وزبائنيا

ونيررررة تحقررررق اسررررتخداما فعرررراال ألنظمررررة وشرررربكات المعمومررررات ال شررررك أن الرقابررررة اإللكتر و 
القائمة عمى اإلنترنت بكل مرا يعنيرو مرن فحرص وتردقيق ومتابعرة  نيرة وشراممة لفري كرل مكران، 

 3وىذا بفضل ما تتسم بو من ميزات وخصائص يمكن تمخيصيا في العناصر التالية:

ول وفررري الوقرررت الحقيقرررري، أي أكثرررر قررردرة عمرررى معرفرررة المتغيررررات الخاصرررة بالتنفيرررذ أوال بررر  -
 تقميص الفجوة الزمنية بين التنفيذ والرقابة عميو؛ 

 توفر أدوات المعامالت واإلجراءات؛ -

                                                           
1

المملكة العربٌة  الرٌاض, دار المرٌخ للنشر, الت,والمشك والوظائف ستراتٌجٌةاإل: اإللكترونٌة والمعرفة اإلدارة نجم, عبود نجم

 374: ,ص2114السعودٌة,
2
DESSLER, Gary, A Framework for Management, Printice Hall, New Jersey, 2001, p:345. 

3
 61:,ص2111, االردن , دار اسامة للنشر والتوزٌع, عمان الحكومة االلكترونٌة و االدارة المعاصرة,القدوة, محمود
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 االقتراب أكثر إلى الرقابة القائمة عمى الثقة بدال من الرقابة القائمة عمى الصالحيات؛  -

 االقتراب نحو الرقابة في الحاضر بدال من الرقابة عمى الماضي؛ -

 قمة المفاجآت الداخمية بوجود الرقابة الفورية عمييا وتصحيحيا؛ - 

 توسيع الرقابة إلى عممية الشراء، الموردين، والشبكات الداخمية والخارجية؛ - 

 التحول من الرقابة القائمة عمى المدخالت والعمميات واألنشطة إلى الرقابة عمى النتائ ؛  - 

 ميع يعرف ماذا يحدث.سرعة انتشار نتائ  الرقابة فالج -

ممرررا سررربق نسرررتنت  أن اإلدارة اإللكترونيرررة ىررري عبرررارة عرررن نظرررام متكامرررل ومررررن مرررن الوظرررائف 
في ظل بيئرة إداريرة  يرر  اإلدارية، تعمل عمى تغطية متطمبات العمل داخل المنظمات خاصة

 مستقرة.

ة االلكترونيررة تقرردم اإلدار مزاياهااا وساامبياتها:  خصااائص اإلدارة اإللكترونيااةالمبحااث النالااث: 
وجيرررا  خررررا مغرررايرا لوجرررو اإلدارة التقميديرررة نظررررا لممرونرررة فررري معالجرررة المعمومرررات وسررررعة فررري 
األداء، لذا أصبحت أداة فعالة في أيدي الذين برادروا بتطبيرق التقنيرة فري مؤسسراتيم سرواء فري 

ة ي مرل ليرا القطاع العام أو القطاع الخراص، حيرث أصربب االنتقرال إلرى اإلدارة االلكترونيرة ميرز 
اإلداريررررون الررررذين لررررم يحظرررروا باالنتقررررال إلررررى اإلدارة االلكترونيررررة أو طبقوىررررا جزئيررررا فرررري بعررررض 
أنشررطتيم، ولررم يبمغرروا الدرجررة الكافيررة إلطررالق اسررم اإلدارة االلكترونيررة عمررى تعررامالتيم. وعميررو 

 يمكن عرض بعض خصائص اإلدارة االلكترونية، والتي تظير في: 

 في:ىذه الخصائص تتمثل  :اإلدارة اإللكترونيةخصائص المطمب االول: 

 1تتمثل ىذه الخصائص في:اوال. بالنسبة لمم سسة: 
                                                           

1
دكتوراه ,غٌر منشورة ,كلٌة االعمال ,  اطروحة اثر وظائف الدارة االلكترونٌة فً تعزٌز فاعلٌة البنوك وكفاءتها, الحٌد, محمد فتحً أحمد

 .24-23 ص2112جامعة عمان العربٌة , عمان , االردن,
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 . إدارة ومتابعة اإلدارات المختمفة لممؤسسة، وك نيا وحدة مركزية؛1

 . الدقة والسرعة في إنجاز األعمال؛2 

 . زيادة اإلنتاجية اإلدارية؛3 

 لجميع المستويات اإلدارية؛زمة إلكترونيا . توفير المعمومات الال4 

 . زيادة الكفاءة، والفعالية لممؤسسة؛5 

 . تقميل مخالفة األنظمة؛6 

 وتتمثل في:خصائص اإلدارة اإللكترونية لممتعاممين مع الم سسة :نانيا: 

 . الشفافية والوضوح في كيفية الحصول عمى الخدمات من المؤسسة؛ 1

 ان وزمان؛. إمكانية التواصل مع المؤسسة في أي مك2

 . سرعة الحصول عمى الخدمات من المؤسسة؛3 

 . المشاركة في رسم سياسة المؤسسة من خالل التغذية العكسية؛4 

 . وصول الخدمات إلى المتعاممين مع ضمان سرية المعمومات؛5 

 . إتاحة الخيارات المتعددة لممتعاممين في نوعية الخدمة المطموبة، وفقا لر باتيم.6 

 وتتمثل في: ص اإلدارة اإللكترونية لمعاممين في الم سسة: خصائ: انالن

 . وضوح االختصاصات، والمسؤوليات لمعاممين في ظل اإلدارة اإللكترونية؛1

 . تنمية ميارات، وقدرات العاممين التقنية 2 

 . سيولة أداء األعمال بسبب توحيد نماذج إجراءات العمل اإللكترونية؛ 3 
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 عال بين العاممين، والمستويات اإلدارية؛ . استمرار االتصال الف4

 . تحقيق الالمركزية اإلدارية، مما يحقق سرعة أداء الميام بيسر وسيولة؛ 5

. سرررعة الحصررول عمررى المعمومررات الالزمررة ألداء األعمررال مررن خررالل األرشرريف اإللكترونرري 6
 لممؤسسة؛ 

شخصررية كررل موظررف، ممررا . التوثيررق اإللكترونرري لجيررود العرراممين مررن خررالل الرررقم السررري ل7
 والتميز؛ يحفرىم عمى اإلبداع

دخررال أسرراليب وتقنيرررات 8  . تطرروير الميررارات والمعرفررة واالسررتثمار فرري التطرروير والترردريب، وا 
األداء، وتخفريض التكراليف، والعمرل عمرى تحديرد الميرارات والمعرارف  إدارية تمكن مرن تحسرين

 التي تحتاجيا الموارد البشرية؛

تتميرررز اإلدارة اإللكترونيرررة بالعديرررد مرررن  قتصاااادية لاااادارة اإللكترونياااة :رابعاااا: الخصاااائص اال
 1الخصائص اإلقتصادية منيا :

. تنرررراقص ممحرررروظ فرررري كمفررررة التبررررادل بسرررربب االسررررتغناء عررررن عرررردد مررررن حمقررررات الوسررررطاء 1 
واسررررتبداليم ب شرررركال جديرررردة، وقميمررررة مررررن حمقررررات الوسرررراطة اإللكترونيررررة  التجرررراريين التقميررررديين

 والرقمية؛

يرا الوسرائل اإللكترونيرة، والرقميرة فري المجراالت ل. تعاظم القوة اإلنتاجية المضرافة التري تخو 2 
 اإلنتاجية المختمفة؛  الخدمية والمجاالت

" يسررمب لمعمررالء بطمررب الخرردمات والسررمع  Logistic system. وجررود نظررام لوجسررتيكي "3
ر. وىذا األسرموب يروفر وقرت وسيولة من أي مكان في العالم دون أية قيود تك مباشرة وبسرعة

 األفراد، ؛
                                                           

 سعود, الملك وجامعة اإلدارٌة العلوم ,مجلة(استطالعٌة دراسة) الرقمً العالم فً اإللكترونٌة والحكومة اإلدارة نوعٌة الحافظ عبد العواملة, نائل

.15 ,ص2113,الرٌاض,( 2) ,العدد(15) المجلد
1
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. تحسررين الكفرراءة االقتصررادية لممؤسسررات، وشررركات األعمررال فرري األمررد الطويررل مررن خررالل 4 
 وتقديم خدمات، ومنتجات جديدة متنوعة؛  توسيع قاعدة السوق

 لممعمومرات، البيانرات والمعرفرة تسراىم فري رفرع عمميرات اإلدارة، وخصوصرا فري. بناء قاعدة 5
القررررارات، وتطررروير العناصرررر البشررررية، وتزويررردىا بالميرررارات والمعرررارف المالئمرررة  مجرررال اتخررراذ

 لمعالم الرقمي؛ 

. تغير القوى المؤثرة في الدورة االقتصادية من الدورة التقميدية التري يقودىرا الطمرب إلرى دورة 6
الرردورة االقتصررادية واإلنفرراق الرأسررمالي واإلبررداع التكنولرروجي، وبالتررالي اعتمرراد  يقودىررا العرررض

بصررررورة أكبررررر عمررررى األسررررواق الماليررررة أكثررررر مررررن اعتمادىررررا عمررررى السياسررررات الماليررررة والنقديررررة 
 لمحكومات.

 1كما أن ىناك خصائص تميز اإلدارة اإللكترونية عن اإلدارة التقميدية تتمثل في:

العتمراد عمرييم : تمتراز اإلدارة اإللكترونيرة بقردرتيا عمرى تمكرين العراممين، وزيرادة ا. التمكين1 
فرري أداء أعمرراليم وفرري تطرروير ىررذه األعمررال، وذلررك مررن خررالل تقررديم مقترحرراتيم و رائيررم حررول 
إيجررراد طرائرررق أفضرررل لتطررروير المنتجرررات وتقرررديميا إلرررى العمرررالء، فضرررال عرررن االسرررتماع إلرررى 
األفكرررار الجديررردة التررري يقررردميا ، وانررردماج اإلدارة العميرررا معيرررم، فررري حرررين يغيرررر مفيررروم التمكرررين 

من تطبيررق اإلدارة اإللكترونيررة ب نررو يتجرراوز حرردود تمكررين العرراممين فرري المؤسسررة، وتخررويميم ضرر
عمميرررة صرررنع القررررارات، إلرررى تمكرررين الوسرررائل التكنولوجيرررة نفسررريا، مرررن خرررالل اسرررتخدام أنظمرررة 
مركبرررة مصرررممة ومعررردة لتقرررديم الخررردمات واجرررراء عمميرررات البيرررع بشررركل مباشرررر مثرررل : شاشرررة 

ؤسسرررررة ماكدونالرررررد، وكرررررذلك عمميرررررات البيرررررع اإللكترونررررري المباشرررررر الممرررررس المسرررررتخدمة فررررري م
( و يرىررا مرررن أمثمرررة االسررتخدامات التررري تشررير إلرررى تمكرررين Amazon.comالمسررتخدمة فررري ل

 الوسائل اإللكترونية في انجاز عمميات المؤسسة بطرق مختمفة جدا عنالسابق.

                                                           
1

 العلوم مجلة ,(البصرة بلدٌة حالة دراسة) تطبٌقها وإمكانٌة الخدمٌة المؤسسات فً اإللكترونٌة اإلدارة واقع ناصر, الرضا ,عبد رشٌد عروبة

  -. 21 ,ص2114 جوٌلٌة راق,,الع( 37) ,العدد(21) المجلد االقتصادٌة,



 
44 

إلرى إمكران تحقيرق أىرداف  : يرؤدي تطبيرق اإلدارة اإللكترونيرة. السرعة في تحقياق األهاداف2
عاليرررة، مرررن خرررالل االعتمررراد عمرررى الوسرررائل اإللكترونيرررة الحديثرررة، ومرررا تقمرررو  المؤسسرررة بسررررعة

تكنولوجيررا المعمومررات واالتصرراالت مررن دعررم، ومسرراندة تسرراىم فرري تحقيقيررا فرري وقررت قصررير، 
 والوصول ليا ومتابعاتيا.

 ر كبيرررر فررري الييكرررل التنظيمررررييحررردث تطبيرررق اإلدارة اإللكترونيررررة تغييررر . إعاااادة الهندساااة:3
لممؤسسررات، لررذا يررتم قيرراس نجرراح مشرراريع إعررادة اليندسررة مررن خررالل مررا تفرررزه مررن تحسررينات 
كبيررررة عمرررى مسرررتوى نترررائ  عممياتيرررا، وقرررد أظيررررت إحررردى الدراسرررات الحديثرررة لمشررراريع إعرررادة 

مؤسسررررة مكسرررريكية إمكانيررررة الحصررررول عمررررى نتررررائ  جيرررردة، إذ  30اليندسررررة الترررري أجريررررت فرررري 
%، وفرري  75%، وفرري تكمفررة اإلنترراج ب:  82رت تحقيررق تخفرريض فرري تكمفررة اإلدارة ب: أظيرر

 %. 39تكمفة التوزيع ب: 

ف سررررموب إعررررادة اليندسررررة المسررررتند إلررررى تطبيررررق اإلدارة اإللكترونيررررة يفترررررض أن يكررررون 
منظمرررا، وىادئرررا إلرررى تغييرررر أسررراليب العمرررل ومعالجتيرررا، وجعميرررا أكثرررر كفررراءة، وال يعرررد أسرررموبا 

ترتيررررب الييكررررل التنظيمرررري وفررررق التكنولوجيررررا المسررررتخدمة، حيررررث يررررؤدي تطبيررررق اإلدارة  إلعررررادة
اإللكترونيررة مررن خررالل اسررتخدماتيا المتطررورة فرري مجررال الرقابررة إلررى تحقيررق نرروعين مررن الكفرراءة 

 1ىما : 

 تحسين العمميات األساسية من خالل إعادة تصميم لمعمل بكفاءة عالية؛ -

 از األعمال باستخدام الوسائل اإللكترونية وتحسين كفاءتيا؛إعادة التفكير في طرق إنج -

عادة التفكير رفع كفاءة المؤسسة ككل، خاصة  إذ يمكن أن ينت  عن إعادة التصميم، وا 
عندما يكون التصميم قادرا عمى مجاراة قدرات السرعة، والكفاءة لموسائل االلكترونية المتقدمة 
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ت االتصاالت و يرىا، وبالشكل الي يؤدي إلى كالحاسوب، والبرمجيات الحديثة، وشبكا
 تكامل عمميات المؤسسة، وتحقيق الكفاءة والفاعمية.

يعتقرد الربعض أنرو عنرد تطبيرق : إيجابيات وسمبيات تطبيق اإلدارة اإللكترونيةالمطمب الناني: 
اإلدارة اإللكترونيررررة سرررروف تختفرررري كررررل المصرررراعب والمشرررراكل المرتبطررررة برررر داء العمررررل داخررررل 

ة، لكن الواقع العممي يشير عكس ذلك، فتطبيق اإلدارة االلكترونية وما يترتب عنو مرن المنظم
 الحقا.إيجابيات فمنو كذلك قد يحمل في طياتو العديد من السمبيات، وىو ما سيتم توضيحو 

الترررري جعمررررت  مزايررررالررررإلدارة اإللكترونيررررة العديررررد مررررن ال: تطبيااااق اإلدارة اإللكترونيااااة مزايااااا.أوال
 1تتجو نحو تطبيقيا وفيما يمي أىميا:المنظمات 

 تبسط إجراءات إنجاز األعمال في المنظمات من خالل تدفق سير المعمومات إلكترونية؛  -

 توفر معمومات دقيقة وموثقة؛  -

 تقمل من أعباء األعمال الورقية؛ -

ات تساعد المنظمات في تعزيز مفيوم إدارة الجودة الشاممة من خالل تحسين جودة الخدم - 
 المقدمة؛

تساىم في فتب قنوات اتصال جديدة داخل المنظمة بين دوائرىا المختمفة ومع المنظمات  - 
 األخرى؛

تساعد اإلدارة العميا لممنظمات في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، نتيجة توافر  - 
 البيانات والمعمومات الدقيقة والضرورية عند الحاجة إلييا؛

اإلدارية المتعددة، بل يمكن القول ب نو ال يوجد سوى مستوى إداري واحد تمغي المستويات  - 
 متصل بالشبكة، وتصبب الشبكة ىي اإلدارة؛ 
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تساىم في تحقيق التميز بالمنظمة، من خالل تخفيض تكاليف العمل اإلداري والسرعة في  -
 إنجاز األعمال مع رفع مستوى األداء؛

ؤة، وفي الوقت نفسو تعمل عمى إعادة ت ىيل األخرين تقمل من حجم القوى العاممة  ير الكف
 لغرض مواكبة التطورات الجديدة التي طرأت عمى المنظمة؛

تساعد في االستفادة من الفرص المتاحة في سوق تكنولوجيا المعمومات واالتصال  - 
عطا ء المتقدمة، إذ أنيا توفر مناخا مواتيا لدخول منظمات جديدة في صناعة التكنولوجيا وا 

 فرصة إلضافة خدمات جديدة، وال سيما في مجال صيانة الشبكات.

 باإلضافة إلى ما سبق ىناك إيجابيات أخرى يحققيا تطبيق اإلدارة اإللكترونية، نذكر منيا: 

تاحتيا لمجميع داخل المنظمة بصفة  - تساىم في توفير المعمومات و المعطيات أوال ب ول وا 
  نية؛

ضرررفاء المزيرررد مرررن تسررراىم فررري تقويرررة العالقررر -  ة برررين مختمرررف الييئرررات اإلداريرررة بالمنظمرررات وا 
 الشفافية والوضوح فيما يتعمق بعمميا؛

تسرراىم فررري زيررادة الررروالء لممنظمررات نتيجرررة االسررتجابة السرررريعة لالحتياجررات والتسرررييل المبسرررط 
 لمخدمات المقدمة؛

نررع تعرررض األرشرريف إن تطبيررق اإلدارة اإللكترونيررة فرري المنظمررات يرروفر الجيررد والوقررت ويم - 
التمف والضياع، من خالل توفر األرشيف اإللكترونري ممرا يرؤدي كرذلك إلرى عردم الحاجرة إلرى 

 أماكن لمتخزين، إضافة إلى الحصول عمى معمومات صحيحة ودقيقة؛ 

تسمب اإلدارة اإللكترونية لممنظمات باالنفتراح عمرى العرالم الخرارجي والتعررف عمرى التقنيرات  -
 تقديم الخدمات خاصة في ظل بيئة شديدة التنافس وسريعة التغير. الحديثة في مجال
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ن بررردت منفصرررمة، إال أنيرررا فررري الواقرررع متشرررابكة ومتداخمرررة، فتبسررريط  ىرررذه اإليجابيرررات وا 
إجرررراءات إنجررراز العمرررل داخرررل المنظمرررة بمرررا يحقرررق السررريولة والسررررعة فررري تقرررديم الخررردمات لرررن 

 لحاصمة في أدوات وأساليب العمل.أحدث األساليب و التقنيات ا يتحقق إال بمواكبة

برررالر م مرررن اإليجابيرررات العديررردة لتطبيرررق اإلدارة : سااامبيات تطبياااق اإلدارة اإللكترونياااة. نانياااا
اإللكترونيرررة إال أنرررو ىنررراك بعرررض السرررمبيات المحتممرررة التررري قرررد ترررنجم عرررن ىرررذا التطبيرررق والتررري 

 1منيا:

إلى زيادة نسبة البطالة، حيث لرم تعرد  إن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يؤدي. انتشار البطالة: 1
 ىناك حاجة إلى طمب تعيين موظفين جدد نتيجة ميكنة جميع الخدمات.

حيث يؤدي تطبيق اإلدارة اإللكترونيرة إلرى اسرتخدام الحاسروب  . المساس بالصحة العامة:2 
 لساعات طويمة، مما قد ينجم عنو ضعف حاسة النظر بشكل تدريجي.

: حيررث أن التعامررل اإللكترونرري قررد يمكررن بعررض األفررراد لخصوصااية. المساااس بااالحق فااي ا3
 من معرفة خصوصيات األخرين.

حيررررث يررررؤدي التعامررررل اإللكترونرررري إلررررى فقرررردان األمرررران فرررري الكثيررررر مررررن  . فقاااادان األمااااان:4
التعرامالت، والترري مررن أىميرا التحررويالت اإللكترونيررة والتعررامالت عرن طريررق بطاقررات االئتمرران 

 دقة اإللكترونية. و يرىا وكذا المصا

 كذلك من بين السمبيات التي تؤخذ عمى تطبيق اإلدارة اإللكترونية ما يمي:

المنظمرات نفقرات  ، حيث قد يكمف تطبيق مشروع اإلدارة اإللكترونيرة بعرض. التكمفة العالية1
 عمى أولويات تطوير األداء وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية. عالية تؤثر

                                                           
1

 61-61,ص2118 األزارٌطة, الجدٌدة, الجامعة دار والتطبٌق, النظرٌة بٌن اإللكترونٌة الحكومة مطر, الفتاح عبد عصام
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فرري ظررل ثررورة تكنولوجيررا المعمومررات واالتصررال والترري شررممت جميررع ي: . التجسااس اإللكتروناا2
المجررراالت، قمصرررت العديرررد مرررن المنظمرررات اعتمادىرررا عمرررى العنصرررر البشرررري عمرررى الرررر م مرررن 
أىميتررو وأولويتررو فرري كثيررر مررن المجرراالت لصررالب التكنولوجيررا، ومررن الطبيعرري أنررو عنرردما تتبنررى 

ة فمنيررررا سررررتحول أرشرررريفيا الررررورقي إلررررى أرشرررريف إحرررردى المنظمررررات تطبيقررررات اإلدارة اإللكترونيرررر
إلكترونررري وىرررو مرررا سيعرضررريا لمخررراطر كبيررررة تكمرررن فررري إمكانيرررة التجسرررس عمرررى ىرررذه الوثرررائق 
وكشررفيا ونقميررا وحتررى إتالفيررا، لررذلك فينرراك مخرراطر كبيرررة مررن الناحيررة األمنيررة عمررى معمومررات 

 ووثائق و أرشيف المنظمة.

نمرا مصردره يكمرن فري إن مصدر ىذه الخطورة ليس سببو تطبيق  اإلدارة االلكترونيرة، وا 
عدم تحصين الجانب األمني لإلدارة االلكترونية والذي يعتبر من بين أولويات تطبيقيرا، وعميرو 

 1.فمن إىمال ىذه الناحية يعرض المنظمة التجسس االلكتروني

ال مرن الرنمط إن التطبيق  ير الصحيب والدقيق لإلدارة اإللكترونية، واالنتقر . ضعف اإلدارة:3
التقميررردي إلرررى الرررنمط اإللكترونررري دفعرررة واحررردة بررردون مقررردمات أو بررردون اعتمررراد أي تسمسرررل أو 
ترردرج فرري االنتقررال مررن شرر نو أن يررؤدي إلررى ضررعف فرري وظررائف اإلدارة، حيررث بررذلك نكررون قررد 
تخمينررا عررن الررنمط التقميرردي لررإلدارة ولررم ننجررز اإلدارة اإللكترونيررة بمفيوميررا الشررامل، فنكررون قررد 
خسرنا األولى ولم نربب الثانية، وىو ما من شر نو أن يرؤدي إلرى تعطيرل الخردمات التري تقردميا 
اإلدارة و إيقافيا حيثما يرتم االنجراز الشرامل والكامرل لمنظرام اإلداري اإللكترونري أو العرودة إلرى 
النظرررررام التقميررررردي بعرررررد خسرررررارة كرررررل شررررريء، وىرررررذا مرررررا ال يجرررررب أن يحصرررررل فررررري أي تطبيرررررق 

 2.اإلدارة اإللكترونية اإلستراتيجية

بنرراء عمررى مررا تقرردم يمكررن القررول أن اإليجابيررات الترري تحققيررا اإلدارة اإللكترونيررة تفرروق 
كثيرا سمبياتيا، ىذه األخيرة ال تنقص من حجم الفوائد أو األىرداف التري تحققيرا التقنيرة و ثارىرا 
                                                           

1
 ماجستٌر رسالة قطر, دولة فً اإللكترونٌة للحكومة تابعال المعلومات نظم مركز فً اإللكترونٌة اإلدارة تطبٌق متطلبات الكٌسً, محمد كلثوم

 44: ,ص2118 الدولٌة, االفتراضٌة الجامعة األعمال, إدارة فً منشورة غٌر
2

 ,2116 اإلمارات, لألبحاث, الخلٌج ,مركز23 العدد الخلٌج, حول أراء مجلة اإللكترونٌة, إلدارة لتطبٌقا الشامل المفهوم باكٌر, حسٌن علً

 41:ص
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فرررري عرررردم ترررروفير  اإليجابيررررة، كمررررا أن مصرررردر الخطررررورة فرررري تطبيررررق اإلدارة اإللكترونيررررة يكمررررن
المتطمبات األمنية الالزمة لرذلك والتري سريتم توضريحيا الحقرا فري الفصرل الثالرث، حيرث تعتبرر 
ىررذه المتطمبررات أولويررة فرري مجررال تطبيررق مشررروع اإلدارة اإللكترونيررة، كمررا يمكررن مررن خالليررا 

 مواجية جميع السمبيات التي تنسب إلى تطبيق ىذا المشروع.
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الفصل النالث: 
 ميدانيةالدراسة لا
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 التعريف بالجامعة:اوال. 

كمرررم عرررن وسرررط مدينرررة بسررركرة عمرررى  02تقرررع جامعرررة محمرررد خيضرررر عمرررى بعرررد خررروالي 

الطريرررق المرررؤدي إلررررى مدينرررة سررريدي عقبة.ولقررررد مررررت جامعرررة محمررررد خيضرررر بمراحرررل عديرررردة 

 :لتصبب بالصورة التي ىي عمييا اليوم ، وىذه المراحل ىي

 (:1992-1984ل مرحمة المعاهد . المرحمة األولى 1

ترررم إنشررراء جامعرررة محمرررد خيضرررر مرررن خرررالل المعاىرررد الوطنيرررة التررري ضرررمنت ، المعيرررد 

(، المعيرررررد الررررروطني 18/08/1984المرررررؤرخ فررررري:   84-254الررررروطني لمرررررري ل المرسررررروم رقرررررم

(، باإلضرررافة إلرررى 05/08/1984المرررؤرخ فررري  84-253لميندسرررة المعماريرررة ل المرسررروم رقرررم 

 ( .18/08/1986المؤرخ في  86-169لمكيرباء التقنية ل المرسوم رقم المعيد الوطني 

 (:1998-1992ل  مرحمة المركز الجامعي. المرحمة الثانية 2

كانرررت المعاىرررد الوطنيرررة تتمترررع باسرررتقاللية إداريرررة ، بيدا وجيرررة وماليرررة وتتكفرررل ىيئرررة مركزيرررة 

 بالتنسيق بينيا.

المرررؤرخ  92-295لمرسررروم رقرررم:تحولرررت ىرررذه المعاىرررد إلرررى مركرررز جرررامعي بمقتضرررى ا

تررم فررتب فرررروع أخرررى ل معيررد العمرروم الدقيقررة ، معيرررد  1992، ومنررذ عررام 07/07/1992فرري:

اليندسة المدنية ، معيد العموم االقتصادية ، معيد اإللكترونيك ، معيد اإلعالم ا لري ، معيرد 

 األدب العربي ، معيد عمم االجتماع ، معيد اإلنجميزية (.
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 :إلى يومنا ىذا ( 1998ل مرحمة الجامعة ثالثة . المرحمة ال3

تحررررررول المركررررررز  07/07/1998المرررررؤرخ فرررررري:  98-219صرررررردور المرسرررررروم رقررررررم بعرررررد 

معيرررد العمررروم الدقيقرررة ، معيرررد الرررري ، معيرررد العمررروم معاىرررد ل 07الجرررامعي إلرررى جامعرررة تضرررم 

يرررد اليندسرررة االقتصرررادية ، معيرررد اإلعرررالم ا لررري ، معيرررد العمررروم االجتماعيرررة واإلنسرررانية ، مع

وبموجرررب المرسررروم  المعيرررد الررروطني لمكيربررراء التقنيرررة(. وبمصرررالح التعمررريم العرررالي المعماريرررة ،

المتعمرق بتنظريم وتسريير الجامعرة المرتمم  02/12/1998المؤرخ في :  397/98التنفيذي رقم 

المتضررمن القررانون األساسرري النمرروذجي  02/12/1998المررؤرخ فرري : 83-544لممرسرروم رقررم 

 كميات وىي: 03امعة من تشكمت الج

 كمية العموم وعموم الميندسة. -

 كمية األدب والعموم اإلنسانية والعموم االجتماعية. -

 كمية الحقوق والعموم االقتصادية. -

المعرررردل لممرسرررروم  29/08/2004ي فررررالمررررؤرخ  255-04وبصرررردور المرسرررروم التنفيررررذي رقررررم: 

 إنشاء جامعة بسكرة. والمتضمن  07/07/1998المؤرخ في : 219-98التنفيذي رقم : 

 )1لوحاليا تضم الجامعة ستة كميات ىي:

 كمية العموم الدقيقة وعموم الحياة والطبيعة.  -
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 كمية العموم االجتماعية واإلنسانية.  -

 كمية الحقوق والعموم العموم السياسية. -

 جارية وعموم التسييروالعموم الت كمية العموم االقتصادية -

فرررري إطررررار ميررررام المرفررررق العمررررومي لمتعمرررريم العررررالي فررررمن  :نانيا: مهام جامعة محمد خيضر

 :تتولى –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 في مجال التعميم العالي:. 1

 تكوين اإلطارات الضرورية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية. -

 ترقية التكوين بالبحث وسبيل البحث. تمقين الطمبة مناى  البحث و  -

 المشاركة في التكوين المتواصل. -

 المساىمة في انتاج ونشر البحث العممي{ -

 في مجال البحث العممي والتطوير التكنولوجي:. 2

 المساىمة في الجيد الوطني لمبحث العممي وال تطوير التكنولوجي.  -

 ترقية الثقافة الوطنية ونشرىا.   -

 كة في دعم القدرات العممية الوطنية. المشار  -

 تثمين نتائ  البحث العممي ونشر اإلعالم العممي والتقني.  -

ثرائيا.   -  المشاركة ضمن األسرة العممية و الثقافية الدولية في تبادل المعارف وا 
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 نالنا:أهداف جامعة محمد خيضر:

عمميررررة ألسرررراتذتيا ودعررررم تعتمررررد جامعررررة محمررررد خيضررررر بسرررركرة عمررررى الكفرررراءة البيدا وجيررررة  وال

موظفييرررا وعماليرررا لتكرررروين فئرررة طالبيررررة بممكانيرررا التوفيررررق والنجررراح فرررري االنررردماج االجتمرررراعي 

 والميني في المجتمع المحمي.

 استمرار استجابة ليىداف التالية:تتواصل ديناميكية الجامعة ب

 ضمان تكوين بيدا وجي نوعي. -

 طمبات التنمية الوطنية والمحمية.تنوع في التخصصات التكوينية استجابة لمت -

إعطرررراء دفررررع جديررررد وحركيررررة نوعيررررة لمبحررررث العممرررري لممسرررراىمة فرررري تنميررررة كررررل القطاعررررات  -

 االقتصادية واالجتماعية.

ولإلجابرة عمررى اشركالية البحررث ترم اجررراء مقرابالت مررع مجموعرة مررن االسراتذة االداريررين 

الجابة عمى اسئمة المقابمة والتري كانرت بالجامعة وبالتحديد في كمية االقتصاد، تم من خالليا ا

 مجمل اجاباتيم تدور حول مايمي:

فرررري ىررررذا الجررررزء سررررنتناول عرررررض ومناقشررررة نتررررائ  أسررررئمة دليررررل التحمياااال الكيفااااي لممقااااابوت: 
 المقابالت وتحميميا كيفيا، أي القيام بالتحميل الوصفي لدليل المقابالت، وذلك كما يمي:

يمكرن عررض ومناقشرة نترائ  األسرئمة التمييديرة مرن هيدياة: أوال: عرت ومناقشة األسئمة التم
 خالل ما يمي:

 : عرت ومناقشة نتائج الس ال األول:1
في ال اقتصاد المعرفةد ما هاو تمت صيا ة السؤال األول من دليل المقابمة كا تي:  

ذا اليدف من طرح ىر تفسيركم إلستخدام تكنولوجيا االعوم واالتصال في كل االدارات تقريبا؟
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دفعرت براإلدارات الرى اسرتخدام تكنولوجيرا االعرالم السؤال ىو محاولة معرفة أىرم العوامرل التري 
 .واالتصال

استخدام تكنولوجيا االعرالم واالتصرال أن عمى أكدت  قدبناءا عمى إجابات المبحوثين ف 
 حاجررة االدارة الييررا مررن جيررة، ومررن جيررة أخرررى نظرررا لرردور ىررذه التكنولوجيررا فرري تحقيررقبسرربب 

 اداء جيد بالنسبة لإلداريين.
 عرت ومناقشة نتائج الس ال الناني : 2
تقريباااا كااال الجامعاااات تساااتخدم تكنولوجياااا  بالنسررربة لمسرررؤال الثررراني فقرررد كررران كرررا تي: 

االعاااوم واالتصاااال فاااي المجاااال االداري. فاااي رأياااك ماااا أهمياااة هاااذ  التكنولوجياااا بالنسااابة 
 لاداريين؟

فررري تسرررييل وتيسرررير العمرررل  تىرررذه التكنولوجيرررا سررراىمكانرررت اجابرررات المبحررروثين عمرررى ان 
االداري وفي تخفيض التكراليف التري كانرت تتحمميرا االدارات والناتجرة عمرى االسرتخدام الواسرع 

 وراق مثال.لي
 : عرت ومناقشة نتائج الس ال النالث:3

حساب رأيكام ماا أهمياة االدارة االلكترونياة فااي  كانرت صريا ة السرؤال الثالرث كالترالي:
 ادارة(؟-اساتذة–سط الجامعي طمبة الو 

لررإلدارة االلكترونيررة أىميررة كبيرررة خاصررة فرري الوقررت امررا االجابررة فقررد تمحررورت حررول أن 
الحرررالي فيررري مكنرررت مرررن تالفررري العديرررد مرررن المشررراكل والتررري مرررن بينيرررا التباعرررد الجسررردي برررين 

شرر، كمرا االطراف الفاعمية في الجامعرة، فيري مكنرت مرن تقرديم دروس لمطمبرة بشركل  يرر مبا
  ساىمت في القيام بمجتماعات بيدا وجية بمستخدام وسائط اجتماعية دون حضور لمطمبة؟

 عرت ومناقشة نتائج الس ال الرابع :.4
حساااب رأيكااام ماااا أهمياااة االدارة االلكترونياااة كانرررت صررريا ة السرررؤال الرابرررع كالترررالي:  

 ؟  بالنسبة لاداريين في الجامعة
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لرررإلدارة االلكترونيرررة أىميرررة كبيررررة لإلداريرررين ت كمرررايمي االجابررات عمرررى ىرررذا السرررؤال كانررر
خاصررة فرري ظررل الجائحررة، فيرري مكنررت مررن القيررام بمختمررف االعمررال االداريررة مررن اجتماعررات 
بيدا وجيررة، تسررجيل نقرراط الطمبررة الخاصررة بمختمررف التقييمررات الدوريررة، كررل ىررذا مكنررت االدارة 

 االلكترونية من القيام بو.
 لس ال الخامس:عرت ومناقشة نتائج ا: 5
الساا ال الخااامس:ب حسااب رأيكاام هاال االدارة كانررت صرريا ة السررؤال الخررامس كالتررالي:  

 ؟  االلكترونية في الجامعة تعوت االدارة التقميدية
جابات متباينة حيث ان ىنراك مرن يررى ان االدارة بالنسبة لإلجابة عمى ىذا السؤال فاإل
قميديرة، نظررا لطبيعرة بعرض االعمرال خاصرة منيرا االلكترونية ليس بممكانيا تعرويض االدارة الت

 تمك التي تتطمب الحضور كالمصادقة عمى نتائ  الطمبة مثال.
 :عرت ومناقشة الس ال السادس6
فااي ااال اقتصاااد المعرفااةد مااا هااي متطمبااات االدارة  تمررت صرريا ة السررؤال السررادس كالتررالي: 

 االلكترونية في الجامعة؟
عمى ضرورة تروفير القاعردة االلكترونيرة، ا مبيا أكدت  بناءا عمى إجابات المبحوثين فمن

ترروفير االجيررزة -اجررراء تكوينررات دوريررة لمفرراعمين االكتسرراب المعرفررة ، تحسررين ترردفق االنترنررت، 
 الضرورية، وجود البنى الكمية الخاصة باإلدارة االلكترونية، وجود نية صادقة لتطويرىا.
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 الخاتمة:

التطورات ساىمت مختمف زات التقنية في العصر الحديث، حيث انجىم االتعد االدارة المكترونية أ

في االستفادة من طرف المنظمات االتصاالت إلى التفكير الجدي من تكنولوجيا المعمومات و في مجال 

االتصال المتطورة إلى التفكير الجدي من قبل  اسوب وتقنياتجزات الثورة التقنية باستخدام الحمن

ستفادة من منجزات الثورة التقنية باستخدام الحاسوب وشبكات األعمال في انجاز المؤسسات في اال

 األعمال لتطوير طرق العمل التقميدية خاصة االدارية منيا.

وقد تم مالحظة أن ىذه التكنولوجيا والتقنيات تمقى اىتمام وتطبيق من طرف العديد من المنظمات 

قميص العديد من التكاليف بل الى تقميص زمن انجاز والييئات حيث ساىمت بشكل كبير في تخفيض وت

 االعمال.

 أىميا: جااالنتائومن خالل الدراسة النظرية التي قمنا بيا خمصنا إلى مجموعة من 

تمثل اإلدارة االلكترونية منيجا حديثا يقوم عمى االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعمومات  -

 واالتصاالت؛

 الشبكات، البرمجيات، األجيزة تقوم عمييا منيا ن العناصر إلدارة اإللكترونية مجموعة مل -

 باالضافة الى صناع المعرفة.

تساىم االدارة االكترونية في تقميص العديد من التكاليف وفي ربب وقت كبير إلنجاز مختمف  -

 الميام؛ 

 الدراسة الميدانية والتي تمت بالجامعة فقد كانت كمايمي: جاانتائأما 

 ناصر االدارة االلكترونية ضمن مختمف االعمال االدارية؛تستخدم الجامعة ع -
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تتوفر الجامعة عمى بنية تقنية كبيرة ساىمت في انجاز العديد من االعمال االدارية والتي لم يكن  -

 القيام بيا في حالة  يابيا، خاصة في ظل االزمة الصحية.

التحكم في و إلدارة االلكترونية، أن توفر المتطمبات البشرية في يؤدي إلى زيادة إمكانية تطبيق ا  -

 .تكنولوجيا المعمومات بمكوناتيا المختمفة

ومن خالل كل ما سبق يمكن القول ان الجامعة تعمل عمى تطبيق االدارة االلكترونية والذي يؤكد عمى 

 صحة الفرضية الرئيسية.
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