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  المقدمة

ولى لظهور إدارة المعرفة برزت مع منتصف التسعينيات من المعلوم ان البدايات األ  

وتتضمن أساسا مفهوم واسع وعريض ومزيج من النظريات والممارسات في المجاالت التنظيمية 

وعلم اإلدارة ونظم إدارة المعلومات مع دمج احتياجات ومتطلبات العصر للرفع من األداء 

لهذا يكمن جوهرها في عملية .يزة والتنافسوالكفاءة في األعمال والموارد البشرية وخلق الم

وتوظيفها في إنجاز " التقنية"المتابعة المستمرة للتطورات التقنية والتقييم للعمل وإمكانية تطويعها 

االعمال لتوفير الوقت والجهد والمال وضمان إستراتيجية تقود نتائجها إلدراك آخر التطورات 

وفي هذا الصدد قد افد احد تقارير األمم المتحدة عن . رالتقنية لتنفيذها او تطبيقها ببسطة ويس

تطوير مجتمع المعرفة بان القدرة في تحقيق المنافع من ثورات المعلوماتية والمعرفة وإبداعات 

تقنية االتصاالت والمعلومات يكمن في المقدرة على إتباع سياسات واستراتيجيات لخلق بيئات 

ضاري واالجتماعي وتلك القدرة تكمن في توفير المعلومات تمكينية لبلوغ مستوى من التقدم الح

ونشر البيانات والمعلومات من خالل تقنيات المعلوماتية وتطبيق مبادرات االدارة اإللكترونية 

  ).(Ruth,2004 وهذا يعد خطوة أولى لبلوغ مجتمع المعرفة

هذه هي المواد " رة واإلبداع المعرفة والقد"  واذ ما سلمنا بان أساس الثورة الصناعية الجديدة    

األولية، وهذا يعنى أن هذه الحقبة الجديدة اختلفت عما سابقها كالصناعية التي أساسها األرض 

لتحقيق النجاح في االقتصاد . والعامل ورأس المال وبالتالي فان المعرفة أصبحت الكلمة المفتاح

 يحتم علينا ضرورة تغيير أساليب العمل ولعل هذا ما"اقتصاد المعرفة " العالمي التنافسي الجديد 

في مؤسساتنا العامة والخاصة، ويؤكد العديد من الخبراء على أهمية المعرفة ودورها وانها 

ستكون أساس االقتصاد فعلى سبيل المثال ال الحصر من المحتمل القريب ان تكون المعرفة 
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العديد من الجامعات والمؤسسات ، وعلى غرار ذلك فقد شرعت "المصدر الوحيد للميزة التنافسية

بتدريس موضع إدارة المعرفة كجزء من برامج الماجستير ومناهج التدريس في المؤسسات 

والجامعات،ففي جامعة غرينيتش على سبيل المثال ال الحصر بدأت تقدم مبادئ إدارة المعرفة 

جارية، باعتبار ان كفصل دراسي بمرحلة الماجستير في برنامج إدارة األعمال ضمن المدرسة الت

كما انها مقياس للرأسمال الثقافي . إدارة المعرفة تعني إعادة تركيز الفكر والممارسة اإلدارية

  ).2002،الهادي(والملكية الفكرية او األصول المعنوية التي تخلق اإلبداع 

المعلومات واالتصاالت هو ثورة حقيقية في  وعموما يمكن الجزم بان إدخال تقنيات    

 وبالتالي فان اإلدارة  .اإلداري وفعاليته وأدائه دارة لما يحدثه من تغيير في أسلوب العملاإل

التقليدي إلى تطبيقات معلوماتية بما فيها شبكات الحاسب اآللي  اإللكترونية تعني االنتقال من العمل

ذ القرارات بعضها لتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات التخا لربط الوحدات التنظيمية مع

األعمال وتقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة وبأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن،  المناسبة وإنجاز

متكاملة تهدف إلى تحويل العمل اإلداري  هي منظومة رقمية :اإلدارة اإللكترونية وبمعنى أدق أن

وماتية قوية تساعد وذلك باالعتماد على نظم معل العادي من النمط اليدوي إلى النمط اإللكتروني، 

وهذا بطبيعة الحال يترتب عنه فوائد  .بأسرع وقت وبأقل التكاليف في اتخاذ القرار اإلداري

بالتوفير الدائم للمعلومات بين يدي متخذي  والمساعدة في اتخاذ القرار كالسرعة في إنجاز العمل

الجغرافي  كلة البعدينوتجاوز مش  .ورفع أداء اإلنجاز مع خفض تكاليف العمل اإلداري .القرار

ات في الهيكل اإلداري بالمجتمع والرشوة أي أحداث إصالح ومعالجة البيروقراطية .والزمني

مع وجود بنية تحتية  اليومية  إضافة لتجاوز مشاكل العمل.التطورات تطوير آلية العمل ومواكبةو

  ).Yogesh,2004( كما سبق وأوضحنا و قوية ومتوافقة في ما بينها  معلوماتية آمنة 
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تقديم  هي االنتقال من إنجاز المعامالت و "e-management" اإلدارة االلكترونيةو       

استخدام أمثل للوقت  الخدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الشكل االلكتروني من أجل

اإلدارية و تقديم إنجاز المعامالت  هي" فاإلدارة االلكترونية"و بمعنى آخر  **.و المال و الجهد

بدون أن يضطر العمالء من االنتقال إلى  الخدمات العامة عبر شبكة االنترنت أو االنترانت

 .يترافق من إهدار للوقت و الجهد و الطاقات اإلدارات شخصيا إلنجاز معامالتهم مع ما

اتّصل و ال "جديد و متطور يتعدى المفهوم الحديث  فاإلدارة االلكترونية تقوم على مفهوم      

 ادخل على الخط و ال تدخل في الخط"بحيث يصبح  و ينقله خطوة إلى األمام" تنتقل

تعمل على ، لعصر المعلومات استراتيجية إدارية"امثل و أشمل لإلدارة االلكترونية هي  وكتعريف

تحقيق خدمات أفضل للمواطنين و المؤسسات مع استغالل أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من 

 الموارد المادية و البشرية و المعنوية المتاحة في إطار الكتروني حديث من اجل الل توظيفخ

، الياور (استغالل أمثل للوقت و المال و الجهد و تحقيقا للمطالب المستهدفة و بالجودة المطلوبة

2003(.    

  :مشكلة الدراسة

  الحديث ، حيث ادتتعد اإلدارة االلكترونية من ثمار المنجزات التقنية في العصر  

الدول  بتكار تقنيات اتصال متطورة الى التفكير الجدي من قبلاالتطورات في مجال االتصاالت، و

االنترنت في  والحكومات في االستفادة من منجزات الثورة التقنية ، باستخدام الحاسوب وشبكات

فاعلية في حل العديد من ب ، وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة الكترونية ، تسهماألعمالانجاز 

امام الموظفين في المصالح والدوائر  المشكالت التي من اهمها التزاحم والوقوف لطوابير طويلة

االلكترونية كرد فعل واقعي الستخدام تطبيقات الحاسب اآللي في  جاءت اإلدارة لذلك الحكومية،
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 مرونة وفعالية من ناحية، لى طرق أكثرعلتطوير طرق العمل التقليدية  مجال الخدمات العامة

االستفادة من منجزات الثورة التقنية في توفير الوقت والجهد والتكلفة، واستخدام  ومن ناحية اخرى

 االنترنت في دعم التواصل بين اإلدارة الحكومية وفروعها وبينها وبين المواطنين، حيث شبكة

اجهزة  فية كوسيلة للربط بينأسهمت شبك االنترنت في االستغناء عن الحاجة للنهايات الطر

باستخدام  الحاسب اآللي، مما يترتب عليه سهولة االتصال بين أجهزة الحاسب اآللي المختلفة

االنترنت الذي دعم توجهات الحكومات والمنظمات اإلدارية، مما مهد لظهور مصطلح اإلدارة 

مليات اإلدارية وإكسابها الع يستخدم منجزات التقنية في تطوير االلكترونية كنمط اداري متطور

العمل المؤسسات من حيوية  ونظرا لما تتسم به مميزات نوعية نقلها إلى مصافي المستقبل

استخدام ما يحقق الفعالية لهذا العمل، توجهت األنظار إلى  ضرورة معرفة  وخصوصية تتطلب

ستغالل التقنيات  والولوج في عصر المعرفة يرتكز على ا،متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية 

  .)2001خليف،(الحديثة في شتى مناحي الحياة المعاصرة

قد غدت تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت وسيلة حياة، و ليست مجرد أدوات رفاهية و   

و في ظل التوجه العالمي نحو اقتصاديات المعرفة . مقتصرة على مجال معين أو نخبة اجتماعية

قنيات الحديثة الستغالل المعرفة في رفع مستوى الرفاه االجتماعي التي تعتمد بشكل أساس على الت

و استغالل الموارد المختلفة خير استغالل، أصبحت تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت وسيلة 

بقاء و أداة ال يمكن االستغناء عنها في ظل عالم مفتوح يعتمد على القدرة التنافسية كمعيار للتقدم 

ذا اإلطار يبرز النظام التعليمي كأهم محرك إلحداث تغيير جذري و ثورة و في ه. و االزدهار

حقيقية في نمط الحياة و التفكير، فاألجيال الصاعدة دائما هي األقدر على تحقيق نقلة نوعية إن 

  ).2003،بن يونس(توفرت لها سبل ووسائل التغيير

  . ة االلكترونية في دولة قطرفإن مشكلة الدراسة تكمن في معرفة متطلبات تطبيق االدارلذلك 
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  :أهمية الدراسة

تتمثل في حيوية موضوع الدراسة والنـدرة النـسبية فـي البحـوث             : األهمية النظرية للدراسة  

والدراسات التطبيقية في مجال اإلدارة االلكترونية خاصة في أدبيات اإلدارة العربيـة ومحاولـة              

أدبيات اإلدارة االلكترونية في دولة قطـر و  كما أنها تحاول سد بعض النقص في   ، الوقوف عندها 

تساهم في إيضاح مفهوم ومتطلبات تطبيق  اإلدارة االلكترونية ببيان أهميتهـا لـإلدارة العامـة                

 وتأتي هذه الدراسة محاولة للتوصل إلى مجموعة من المؤشـرات األدائيـة الواجـب       ،المعاصرة

.  في المؤسسات المعلومات في دولـة قطـر        توافرها لمعرفة متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية     

ويمكـن  ،  المكتبة العربيةوخصوصايمكن أن تشكل هذه الدراسة إضافة جديدة إلى حقل المعرفة       و

 تقيس متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية فـي دولـة          كون هذه الدراسة نواة لدراسات أخرى     تأن  

  .  الدراسة الحاليةهات متغيرات أخرى غير المتغيرات التي تناولودراسة قطر

  :ةاألهمية التطبيقي

ستسهم هذه الدراسة في تحديد متطلبات اإلدارة االلكترونية في دولة قطر ومعوقات تطبيقها وسبل 

كما أن هذه الدراسة تنظر إلى إسهام اإلدارة االلكترونية في حالة تطبيقها في ، معالجتها ومواجهتها

اء ودورها في تعليق إجراءات العمل التقليدية المتبعة دولة قطر من حيث سرعة ودقة وتحسين األد

  .في المؤسسات المعلومات في دولة قطر

  :أسئلة الدراسة

 :سوف تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية

   ما متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية ؟-
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  ما مجاالت توظيف اإلدارة االلكترونية ؟-

  .جه تطبيق اإلدارة االلكترونية في ؟ ماالمعوقات التي  قد توا-

 ما سبل مواجهة المعوقات التي قد تحول دون تطبيق اإلدارة االلكترونية فـي المؤسـسات                -

  .   المعلومات ؟

  :أهداف الدراسة  

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في دولة قطـر،              

  :وذلك من خالل

  بات تطبيق اإلدارة االلكترونية في دولة قطر؟ التعرف على متطل-

  التعرف على  مجاالت توظيف اإلدارة االلكترونية في دولة قطر؟-

 التعرف على المعوقات التي  قد تواجه تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة داخـل المؤسـسات                 -

  .المعلومات في دولة قطر؟

بيق اإلدارة االلكترونية في دولة  التعرف على سبل مواجهة المعوقات التي قد تحول دون تط-

  .   قطر؟

 التعرف على مدى اختالف إجابات عينة الدراسة نحو متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونيـة        -

المـسى  ، الراتـب : في المؤسسات المعلومات طبقا لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية التاليـة          

 الجنس؟، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة العملية،الوظيفي

  :التعريفات اإلجرائية

 هي العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانيات المتميزة لالنترنت وشبكات اإلعمال           :اإلدارة اإللكترونية 

في التخطيط والتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية بدون حدود مـن اجـل تحقيـق                

يث إنها تعتمـد علـى األرشـيف        هي إدارة بدون أوراق أو زمان أو متطلبات جامدة، ح         واألهداف  
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اإللكتروني، والبريد اإللكتروني، و األدلة و المفكرات اإللكترونية و الرسائل الصوتية و هي مؤسسة 

  ).2003،الغراب ( knowledge workerشبكية ذكية تعتمد على عمال المعرفة 

المعنوية بحيـث   وهو كل ما هو ضروري ومطلوب من األشياء المادية و         : متطلبات توفير اإلدارة  

يتحقق بعد توفيره في العملية اإلدارية إمكانية تنفيذ األعمال بأساليب تكنولوجية حديثة آمنه تساعد              

  . على نجاح برامج اإلدارة االلكترونية

  :حدود الدراسة

  :تحددت الدراسة بما يلي

  : حدود مكانية

 للحكومـة   بع ودعـم اتخـاذ القـرار التـا        نظم المعلومات  على  مركز   اقتصرت الدراسة 

  .االلكترونية في دولة قطر

  :حدود زمانية

  .2008تحددت هذه الدراسة في العام 

______________________________________  

  -:الدراسات السابقة

يشهد العالم اآلن  حقبة جديدة مثيرة من التقـدم اإلنـساني نتيجـة للتطـورات العلميـة                    

رن العشرين، خاصة خالل العقود الخمس األخيرة فـى         والتكنولوجية المذهلة، التي حدثت في الق     

مجاالت متعددة  من أهمها مجال الكمبيوتر واالتصاالت نتيجة للتقدم المتسارع فى علوم الحاسبات    

 internetوشبكات المعلومات والتكنولوجيا الرقمية  وسرعة انتشار استخدامات شبكة اإلنترنـت            

  .وتطبيقاتها 
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كبير الذي حدث في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى تطور متزامن          وقد أدى ذلك التطور ال       

في مجال تكنولوجيا المعلومات وهو ما دعا الحكومة االلكترونية القطرية إلى محاولة االستفادة من 

وكان التحدي الحقيقـي الـذى واجهتـه الحكومـة          . تلك الثورة وتطويعها لخدمة العمل في قطر      

تكنولوجيا الحديثة في نظام المعلومات لتوفير بيئة عمل متطورة غير          االلكترونية هو كيفية دمج ال    

  .تقليدية ، تستخدم فيها البنية األساسية لتلك التكنولوجيا

تقوم فكرة استخدام التكنولوجيا على توفير بيئة على شـبكة االنترنـت تتـيح للموظـف                

والتفاعل معها في أي وقت ومـن  والعاملين والمدراء واإلدارة  إمكانية الوصول إلى مصادر المعرفة    

وهو ماوفرته الحكومة االلكترونية بإقامة مشروع بيئـة        . أي مكان دون أية عوائق زمانية أو مكانية       

كاملة الكتروني تتيح لالدارة والموظف المعلومات الدقيقة والمطلوبة باسرع وقت  بأحـدث التقنيـات      

األقران وكذل التقييم المستمر عن طريـق بيئـة         التفاعلية على شبكة االنترنت والتحاور المباشر مع        

  .)E-Meeting )Moras,2001المعلومات اإللكتروني الذاتية واالجتماعات االفتراضية 

ويرى البعض أن اإلدارة االلكترونية هي المضلة الكبيرة التي يتفرع عنها تطبيقات مختلفة 

ليم االلكترونـي وبالتـالي نجـد أن اإلدارة          وكذلك التع  ةمثل التجارة االلكترونية واألعمال االلكتروني    

 من قبل العديد من المفكـرين والعديـد مـن           ةوقد عرفت اإلدارة االلكتروني   ، االلكترونية اعم واشمل  

أنها منهجية إدارية جديدة تقوم على االسـتيعاب واالسـتخدام الـواعي لتطبيقـات              : التعريفات منها 

وهي العملية ، اسية لإلدارة في منظمات عصر العولمة األسفالمعلومات واالتصال في ممارسة الوظائ

اإلدارية القائمة على اإلمكانيات المتميزة لالنترنت وشبكات األعمال في التخطيط والتوجيه من اجـل              

تحقيق أهداف المنظمة وقد جاء مفهوم اإلدارة االلكترونية من خالل عدة أبعاد قـد تطـورت علـى                  

  ):sadow,2000(مستويات متعددة
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وذلك بـصعودها   ،  إن اإلدارة االلكترونية هي امتداد للمؤسسات اإلدارية وتجاوزها لها         :أوال

  .على السطح في منتصف التسعينات

اإلدارة االلكترونية هي نتاج تطور تبادل المعلومات والبيانـات االلكترونيـة كمجـال             : ثانيا

 أو مجاالت أخرى     تخصص ضيق بين حاسوب وآخر أو مجموعة حواسيب أخرى في نطاق أكاديمي           

 الواسعة وذلك مع االستخدام الواسع لإلنترنت سواء عن طريق الشبكة           ةإلى مجال األعمال االلكتروني   

الداخلية التي تغطي جميع العاملين في المؤسسة أو عن طريق الشبكة الخارجية التي تغطي عالقـات                

  . المؤسسة مع الموردين والزبائن وغيرهم

كترونية هي امتداد للتطور التكنولوجي في اإلدارة بدأ من إحالل اآللة محل            إن اإلدارة االل  : ثالثا

إلى أن جعل منها االنترنت شـبكات األعمـال ذات          ، العامل في التخطيط والرقابة بمساعدة الحاسوب     

  .أبعاد تكنولوجية أكثر من أي مرحلة تاريخية تعاملت فيها االدرة مع التكنولوجيا

  

ية إحدى مفاهيم الثورة الرقمية التي تقودنا الى عصر المعرفة كمـا  وتعد االدراة االلكترون 

 على الطريقة التي يتعامـل بهـا        قأن الطبيعة التحويلية القوية لهذه التكنولوجيا أصبح لها تأثير عمي         

الناس  ويعملون ويتسوقون بها ويتبادلون العالقات االجتماعية ويتواصلون في شتى بقاع األرض إن              

رك في ذلك هو إتاحة وتوفير المعرفة بأقل تكلفة ممكنة وبأسرع وقت ممكن وعلى سبيل               العامل المشت 

المثال فإن االتصال السريع من خالل البريد االلكتروني الذي يكاد يكون عديم التكلفـة مـع كميـة                   

لتـي  والمفهوم الحقيقي لإلدارة االلكترونية ا    . المعلومات الهائلة التي تتدفق قد أصبح ظاهرة بحد ذاته        

تحاول الكثيرمن الدول أن تقوم به هو استخدام نتاج الثورة التكنولوجية في تحـسين مـستويات أداء                 

وعلى الرغم من شبكة    ، وفعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها     ، األجهزة الحكومية ورفع كفاءتها   

غير أنها تـشمل    ، ع العملي والمشكلة لمفهوم اإلدارة االلكترونية في الواق     ، اإلنترنت هي األداة الفعالة   
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التنظيم اإلداري وتطـوير    ، جوانب عديدة متكاملة منها أساليب العمل والتكنولوجيا والعنصر البشري        

  ). 2005،فالوفي(التشريعات وغيرها

   ويمكن تصنيف أسباب ودواعي التوجه نحو تطبيق اإلدارة االلكترونية كما 

  :2000)،الموسى(يلي

أدت الثورة التكنولوجية إلى إظهار مزايا نسبية عديدة لتطبيقاتها : جي تسارع التقدم التكنولو-

العملية في مختلف مجاالت الحياة اإلنسانية بما في ذلك نوعية الخدمات والسلع التي توفرها 

 .المؤسسات العامة والخاصة على السواء للمجتمع

اهمت التوجهات العالمية المتزايدة س:  ترابط المجتمعات اإلنسانية في ظل توجهات العولمة-          

نحو االنفتاح والترابط والتكامل بين المجتمعات اإلنسانية المختلفة في نشوء ما يعرف اليوم بظاهرة 

العولمة فلسفة جديدة للعالقات الكونية لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية وقانونية وبيئية 

 .متكاملة

إن انتشار وتطبيق مفهوم وأساليب اإلدارة : بيئة المحيطة مع التكيف معها  االستجابة لمتطلبات ال -

 في كثير من المنظمات والمجتمعات يحتم على كل كل دولة اللحاق بركب ةااللكتروني

، التطور تجنبا الحتماالت العزلة والتخلف عن مواكبة العصر السرعة والمعلومات

ى المعايير والسهولة والفعالية والكفاية والتنافس في تقديم الخدمات والسلع بناء عل

 .والنوعية المالئمة

ساهمت حركات التحرر : التحوالت الديمقراطية وما رافقتها من متغيرات وتوقعات اجتماعية  -

العالمية التي تطالب بمزيد من االنفتاح والحرية والمشاركة واحترام حقوق اإلنسان في 

ما وطبيعة األنظمة السياسية واإلدارية إحداث تغييرات في البناء المجتمعي عمو

 . والقضائية



 16 

  المتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة االلكترونية

تمثل اإلدارة االلكترونية تحوال شامال في المفاهيم والنظريات واألسـاليب واإلجـراءات والهياكـل             

هزة أو خبرة مستوردة يمكـن      وهي ليست بوصفة جا   ، والتشريعات التي تقوم عليها اإلدارة التقليدية     

نقلها وتطبيقها فقط بل أنها عقلية معقدة ونظام متكامل من المكونات التقنية والمعلوماتيـة والماليـة                

والتشريعية والبيئية والبشرية وغيرها وبالتالي البد من توفر متطلبات عديدة ومتكاملة لتطبيق مفهوم             

وضـع إسـتراتيجية   : ومن أهم هذه المتطلبات مـايلي  اإلدارة االلكترونية وإخراجه إلى حيز الواقع       

تطـوير التنظـيم اإلداري والخـدمات       ، توفير البيئة التحتية لإلدارة االلكترونيـة     ، وخطط التأسيس 

، التعليم والتدريب للعاملين والنوعية والتثقيف للمتعاملين     ، والمعامالت الحكومية وفق تحول تدريجي    

امن وحماية ، ةأمن وحماية المعلومات في اإلدارة االلكتروني، اإصدار التشريعات الضرورية وتحديثه

   ).1999الفنتوخ وعبد العزيز، (المعلومات االلكترونية

  والتي تعتبر الجزء المهم واألساسي من اإلدارة االلكترونيـة          واستمرت شبكة المعلومات        

 عما هي عليه في الوقت أصبحت العالم، حتى أنحاءبالتطور السريع واالنتشار الواسع في مختلف      

الحاضر، كما تم استخدامها في شتى المجاالت، ومنها مجال التربية والتعليم ولعل من اهم العوامل 

الـوفرة  : التي شجعت على االنتشار السريع لشبكة المعلومات الدولية في المجاالت المختلفة هي             

مباشر حيث يستطيع االفراد في مختلف      الهائلة في مصادر المعلومات، واالتصال المباشر وغير ال       

والتخاطب الكتـابي    ) E-Mail(انحاء العالم من التواصل فيما بينهم من خالل البريد االلكتروني           

)Relay- Chat (   والمؤتمرات المرئيـة )Video - Conferencing (    وغيرهـا ، وسـرعة

ادل المعلومات، وبالتـالي    وسهولة وصول المعلومات وتبادلها وضمان انتشارها، والسرعة في تب        

 العديد  إلى العديد بل من العديد      إلىفهي وسيلة اتصال متعددة االتجاهات فهي ال تنطلق من الفرد           

   ).2001عبد العاطي ،. ( 
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الى ان شبكة المعلومات الدولية ستكون وسيلة اتصال فعالـة بـين   ) Donatti , et .al(ويشير 

ى حد ما مصدر المعلومات في المكتبات االعتيادية ، والتي          ، وهي بذلك تشبه ال    االدارة والموظفين 

 آخـر وبذلك تزداد اهميتها يوما بعد      . تتطلب مهارات معينة لتحديد واستخدام المعلومات المطلوبة      

 التطورات الحاصلة في مجال اختصاصهم في العالم مـن          بآخر عاملين او الموظفين   تزود ال  ألنها

 بمصادر غير محددة للمعلومـات تعـزز        عاملين ، وتزود ال   ملالعخالل المقاالت العلمية وخطط     

  .) Donatti , 2000 (واكتسابم للمعلوماتعملية تعلمهم 

الى ان شبكة المعلومات الدولية تستطيع توفير بيئة  ) Kecmanovic and Carolyn( ويشير 

 ويحلـون   ،مع بعـضهم الـبعض     العمل سوية، ويشتركون     العاملونتعاونية جديدة، يستطيع فيها     

   .المشاكل التي تواجههم بصورة تعاونية

)Kecmanovic, and,Carolyn, 2000. .(  ويبين)Huber and William (    بـان شـبكة

ـ     نظم المعلومات المعلومات الدولية اصبحت وسيلة فعالة في         كمـصدر   دراء، فقد اسـتخدمها الم

 مـن   لعاملونواستطاع ا . همرئيسي للمعلومات ، حيث تمثل موسوعة كبيرة للمعلومات بالنسبة ل         

غنيـة  ان يوفروا معلومات     بقواعد معلومات تخصصية في مجال اختصاصهم       خاللها االشتراك   

 Sadow.  بوسائل لم تكن ممكنة فحسب، بل نادرا ما يمكـن تـصورها بـدونها   مجاالتهمعن 

2002)(.  

  :تطبيق اإلدارة االلكترونيةمعوقات 

ي تتمتع بها شبكة المعلومات الدولية، فقد توجد هناك وفي مقابل هذه المميزات الكبيرة الت  

 علماء، واتفق عدد من المعلومات استخدامها كتقنية حديثة في المؤسسات الأمامبعض المعوقات 

 ومنها ما اإلدارة االلكترونية هناك عدد من المعوقات تواجه استخدام أنعلى 

  -:)1999،المهدي(يأتي
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 شبكة المعلومات الدولية ، فهي تحتاج الى شبكة اتصال جيدة ءإلنشاارتفاع الكلفة المادية  -1

   حاسوب، وهذا يرتبط بالقدرة على تمويل المبالغ الالزمة لذلكوأجهزة

   على استخدام شبكة المعلومات الدولية بكفاءةالموظفين تدريب إلىوجود الحاجة -2 

  . المطلوبةاألهداف وفعالية ، وفي ضوء 

ليزية ، جقاالت العلمية في شبكة المعلومات الدولية ، تكون باللغة االنان معظم البحوث والم-3 

  وهذا يشكل عائقا امام استخدامها بفعالية

وجود العديد من الفايروسات والتي تتناقل بين اجهزة الحاسوب من خالل شبكة المعلومات -4 

  . الدولية 

 لحديثة نحو استخدام التقنيات انبعض المدراء والموظفيوجود بعض االتجاهات السلبية من قبل -5

  ومنها شبكة المعلومات الدولية

عدم استقرار وثبات المواقع التي تربط بينها في شبكة المعلومات الدولية فما نجده في وقت -6

  .معين ، قد النجده في وقت اخر

ع عدم دقة وصحة جميع المعلومات الموجودة في شبكة المعلومات الدولية ، فقد توجد مواق-7 

  .غير معروفة او مشبوهة

وجود بعض المواقع الممنوعة اوالالأخالقية في شبكة المعلومات الدولية، ومن الصعوبة -8

  . من الدخول اليهاالموظفينحصرها وتحديدها، ومنع 

  .ماهو مطبق في دولة ما وما هو مطبق في دولتناقد ال يكون هناك ترابط كبير بين -11

  

  :الدراسات السابقة

  :سات العربية الدرا
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  االلكترونينظامابرز عوائق تطبيق ال هدفت إلى الكشف عن دراسة) 2000(أجرى عبيان

مـن  ) 2200 (أجريت هذه الدراسـة علـى     . الذي يواجه المدراء في نظم المعلومات االلكترونية      

) 420( رجع منهـا     استبانه) 500(القيادات الرجالية والنسائية في مدينة الرياض حيث تم توزيع          

. ) من وجهة نظر القادة     الداخلية  االلكتروني في  نظممعوقات ال ( هم عينة الدراسة المعنونة      استبانه

 وعدم  عمل الورقي م االلكتروني كثافة ال   النظا ابرز عوائق تطبيق     أنأظهرت دراسة علمية معمقة     

 االتـصال   توافقها مع التطور السريع للبرامج وعدم توفر البنية التحتية كذلك تدني جاهزية شبكة            

  . وضعف التدريب والتأهيللقسم الواحد في العاملين السريع، وكثرة ا

 دراسات الجدوى االلكتروني     دراسة هدفت إلى الكشف عن أهمية      )2005(أجرى العتيبي   

اسـتخدمت الدراسـة أسـلوب    . العاملين وتدريبهم على استخدام وسائل التقنية الحديثـة  وتحفيز

 هذه الدراسة على عدد من المؤسسات الحكومية التي تطبق النظـام            أجريت.  إلجرائها تاالستبيانا

الحاسوب بما يلزم من طابعـات      ب مراكز المعلومات عدم تجهيز   أظهرت الدراسة أن    . االلكتروني

أجهزة الحاسوب واإلنترنـت، قلـة عـدد أجهـزة      وسماعات وورق طباعة ، كثرة األعطال في

 مع شبكة اإلنترنت، عدم وجود      ؤسسةعدم ربط الم  ، صعوبة،   ؤسساتالحاسوب واإلنترنت في الم   

بطء اإلنترنت في فتح صفحات البرنامج، قلة الوقت المخصص لالستفادة مـن   إنترنت في البيت،

 داإلنترنت، ضياع وقت كبير في التنقل بين الواقع و الصفحات على اإلنترنت، عدم وجو خدمات

ولكـن فـي حـال تجهيـز المؤسـسات           . العمـل وقت لتصفح مواقع اإلنترنت التي لها عالقة ب       

 يساهم بشكل كبير     الذي التعليمانواع  من  يعد   النظام االلكتروني تطبيق  بااللكترونيات المناسبة فأن    

  .التأهيل البشري لتطبيق الحكومة االلكترونية في تسريع

  :الدراسات األجنبية



 20 

خدام  دراسة هدفت إلى الكـشف عـن أهميـة اسـت    )Pedroni, 1996(أجرى بردوني   

أجريت هذه الدراسة على بعض المؤسسات الموجودة في جنوب   . التكنولوجيا في مجال المؤسسات   

استخدمت الدراسة أسلوب الفحص لنتائج تحصيل المـوظفين فـي االمـور المـستخدمة              . ايلونز

وساعدت . أظهرت الدراسة أن التكنولوجيا الحديثة تقلل من دور رب العمل           . للتكنولوجيا الحديثة 

ومن . ضا أن التكنولوجيا الحديثة على تعاون الموظفين مع بعضهم البعض إلنتاج عمل متكامل            أي

وتـساعدهم  . مميزات التكنولوجيا التي أظهرتها الدراسة أنها تساعد الموظفين على تقييم أعمالهم          

وبينـت الدراسـة ان اسـتخدام       . على حفظ أعمالهم في عدة أنواع من التكنولوجيا لعدم فقـدانها          

  .تكنولوجيا عمل على تسهيل عملية االتصال مما ساعدهم ذلك على تحسين االنتاجال

دراسة هدفت إلى التعـرف علـى الكفايـات التكنولوجيـة     ) clay,2000( أجرى كالي  

تميزه   في إكسابه لصفاتالكافيات ومدى مالئمة هذه الموظف في مؤسسات الدولةلدى  والتدريبية

كفايـة   (33)  مكونة مـن استبانهواستخدم الباحث . نتاجوعية اال لتحسين نعاملينعن غيره من ال

تكنولوجية تدريبية مبنية وفقا للمقاييس المطورة من قبل الجمعية الدوليةالسـتخدام التكنولوجيـا ،         

الواليات المتحدة األمريكية باإلضافة إلى     مؤسسات ب  في   وظفم) 146(وتكونت عينة الدراسة من     

  لديهم كفاياتوظفينودلت نتائج الدراسة أن الم. راكز نظم المعلوماتمدير ورئيس قطاع بم) 76(

اسـتجابات   في حـين تـدنت  . مراكز المعلوماتبالمدراء  أقل من توقعات  المعلوماتتكنولوجية

 داخـل  معلوماتتكنولوجيا ال وقد أوصى الباحث بضرورة توظيف.  عن المقاييس الدوليةالمدراء

 في معلومات ال  وتقدير أهمية تكنولوجياتصال المعلوماتيعملية اال، وفهم المؤسسات المعلوماتية 

  .لعملإعداد وتطوير وتنفيذ وتقويم استراتيجيات ا

_______________________________________________________  

  :الفصل الثالث
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  الطريقة واإلجراءات

  :منهج الدراسة

 للكشف عن متطلبات تطبيـق اإلدارة       ستتبع هذه الدراسة منهج البحث المسحي اإلرتباطي      

  .االلكترونية في المؤسسات المعلومات في دولة قطر

  :مجتمع الدراسة 

في دولـة قطـر والتابعـة للحكومـة        ودعم اتخاذ القرار   نظم المعلومات    مركز

   .االلكترونية

  

  :المراجع

  : المراجع العربية: أوالً

مـؤتمر  . الحكومة االلكترونية اته في   استخدام الحاسوب وملحق   )2001(خليف ، زهير ناجي      -

  .10-9، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، العملية التعليمية في عصر االنترنت

  اإللكتروني في مؤسسات المعلومات    لمنظومةقات ا عوم، )2006 (قسيم، الشناق و   حسن، دومي -

  .األردن، عمان الجامعة االردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الخبراء والمدراءمن وجهة 

: القاهرة) سلسلة كراسات مستقبلية  .(التخطيط للمجتمع المعلوماتي   )2000(درويش محمد جمال   -

  .90-73المكتبة االكاديمية ص 

 بكليـة   الموظفين والعاملين برنامج مقترح لتدريب    ). 2001(عبد العاطي، حسين الباتع محمد       -

ـة االنترنت وفقا الحتياجاتهم التدريبيـة       التربية جامعة اإلسكندرية على بعض استخدامات شبك      

  . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة االسكندرية مصر
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  .السعودية، جدة ، معوقات التعليم االلكتروني، )2000(عبداهللا،عبيان  -

 رسـالة   ،معوقات التعليم االلكتروني فـي تطبيقـات      ، )2005(نايف بن عبد الرحمن     ، العتيبي -

  .األردن، جامعة مؤتة ، رةغير منشوماجستير 

مقدمة إلـى العـالم      : المجتمع المعلوماتي والحكومة االلكترونية   ) 2003( عمرمحمد بن يونس   -

  18-15ص .موسوعة التشريعات العربية، ) :م .د( االفتراضي 

التعلم اإللكتروني مدخل إلى التدريب غير التقليدي، المنظمـة         ) م2003(الغراب، إيمان محمد     -

  ، جامعة الدول العربية، جمهورية مصر العربية، القاهرللتنمية اإلداريةالعربية 

مـشروع المدرسـة    : االنترنت في التعليم  ) 1999( الفنتوخ، عبد القادر وعبد العزيز السلطان      -

، مكتب التربيـة العربـي لـدول الخلـيج،          21، المجلد   مجلة رسالة الخليج العربي   . االلكترونية

  . السعودية، الرياض

، الجماهيرية للنشر والتوزيع يالتدريب في أثناء العمل المدار) 2005(ي، محمد هاشم فالو ف-

  . الليبية الشعبية االشتراكية العظمى، سرتواإلعالن، الجماهيرية العربية

ـ االتجاهات الحديثة    " .إدارة الجودة الشاملة لمرافق المعلومات    )" 2002( محمد محمد الهادي    

 .173، 166-165ص. ،  17، ع9لومات ، مجفي المكتبات والمع

 مـؤتمر . تطوير اساليب التدريس باستخدام شـبكة االنترنـت         ) 1999(المهدي ، هشام نبيه    -  

ــاهرة،     ــة الق ــصر، جامع ــالي، م ــويرالتعليم الع ــاهرة لتط ــة الق ــايس 24-22جامع    م

االتـصال  ملخص محاضرة بعنوان استخدام خـدمات       ) 2000( الموسى،عبد اهللا بن عبد العزيز     -

  .السعودية ، جامعة محمد بن سعود . عملبفاعلية في ال

    

   :المراجع األجنبية
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  مقدمة

  

اإلبداع اإلداري ليس نتاج مصادفة وإنما هو نتيجة حتمية ألسس علمية وقواعد تتبع، 

تغيرت في السنوات الخمس فقد . ومن أهم هذه القواعد المشاركة بالفكر وإتاحة المعلومات

عمل المديرين، فلم تعد المشكلة في اإلدارة عشر األخيرة الكثير من المفاهيم التي تحكم 

ة المتمثلة في إدارة األفراد أو الماليات أو األعمال اإلدارية األخرى، وإنما الكالسيكي

أصبحت المشكلة التي تواجه المديرين هي إدارة التغيير المستمر الذي يحدث داخل 

المؤسسة مع اكتسابها لخبرات متزايدة في خضم من المتغيرات الخارجية المستمرة في 

 أحد على تقنية المعلومات واالتصاالت االعتماد أصبحوقد  .بيئة العمل المحيطة بها

وقد تحكمت ثورة المعلومات . اإلدارة الحديثةالركائز الهامة التي تنطلق منها 

وأصبح متاح اآلن توظيف المعلومات المتاحة  بشكل حاسم إدارة التغييرواالتصاالت في 

  .من أجل تحقيق أهداف المؤسسة

  

في اإلدارة تطوراً كبيراً، حيث بدأ هذا التوظيف وقد تطورت فكرة توظيف المعلومات 

فعالً داخل المؤسسة، ثم تطور األمر إلى " ما حدث"متمثالً في شكل تقارير تعبر عن 

وانتقلت ". لماذا حدث"تحليل تلك التقارير لمعرفة األسباب وراء حدوث المتغيرات 

، ثم تطورت إلى "سيحدثماذا "التقنيات بعملية توظيف المعلومات إلى مرحلة التنبؤ أي 
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مرحلة الرؤية المجمعة للمعلومات والتأثيرات المختلفة للقرارات، ثم انتقلت إلى المرحلة 

". ماذا نريد أن يحدث"األكثر تقدماً وهي توظيف المعلومات من أجل تحقيق األهداف أو 

  :ويوضح الشكل التالي تطور هذه المراحل
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  تطور توظيف المعلومات

 إلى طرح فكرة اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات العربية وعرض هدف هذا البحثيو

  :في مجال اإلدارة اإللكترونيةتجربة مركز المعلومات 

o ماهية اإلدارة اإللكترونية 

o أهداف ومكاسب اإلدارة اإللكترونية 

o أسباب التحول لإلدارة اإللكترونية 

o المؤسسات العربيةمعوقات التحول إلى اإلدارة اإللكترونية في  

o نظام اإلدارة اإللكترونية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: حالة عملية  

  ماهية اإلدارة اإللكترونية

إن فكرة اإلدارة اإللكترونية تتعدى بكثير مفهوم الميكنة الخاصة بإدارات العمل داخل 

مختلفة والمتعددة المؤسسة،  إلى مفهوم تكامل البيانات والمعلومات بين اإلدارات ال

واستخدام تلك البيانات  والمعلومات في توجيه سياسة وإجراءات عمل المؤسسة نحو 

تحقيق أهدافها وتوفير المرونة الالزمة لالستجابة للمتغيرات المتالحقة سواء الداخلية أو 

  . الخارجية
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 وتقييم وتشمل اإلدارة اإللكترونية جميع مكونات اإلدارة من تخطيط وتنفيذ ومتابعة

وتحفيز إال إنها تتميز بقدرتها على تخليق المعرفة بصورة مستمرة وتوظيفها من أجل 

  .تحقيق األهداف

  

وتعتمد اإلدارة اإللكترونية على تطوير البنية المعلوماتية داخل المؤسسة بصورة تحقق 

  .تكامل الرؤية ومن ثم أداء األعمال

  

  

  

  

  

  

  

  مفهوم اإلدارة االلكترونية 

االتصاالت  نتقال من العمل اإلداري التقليدي إلى تطبيق تقنيات المعلومات وإن اال  

استخدام التقنية الحديثة بما فيها شبكات الحاسب اآللي لربط  في البناء التنظيمي و

المعلومات التخاذ  الوحدات التنظيمية مع بعضها لتسهيل الحصول على البيانات و
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 بأقل تكلفة و تقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة و  وانجاز األعمال القرارات المناسبة و

 . الكترونيةهو تحول اإلدارة من إدارة عادية إلى إدارة، أسرع وقت ممكن

  

  باختصار يمكن القول أن اإلدارة االلكترونية

هي منظومة الكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل اإلداري العادي من  •

ذلك باالعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد  م الحاسب وإدارة يدوية إلى إدارة باستخدا

 .بأقل التكاليف  في اتخاذ القرار اإلداري بأسرع وقت و

  :ذلك باالستعانة بشبكات الحاسب و •

  االنترنت •

  االنترانت •

  االكسترانت •

  "االدارة االلكترونية"المفهوم الشامل لتطبيق 

بدال من " e-government" "الحكومة االلكترونية"ن الذين يطرحون مفهوم إ، في الواقع

غاب عن بالهم انه ال تستطيع أي حكومة في العالم القيام بجميع االدارة االلكترونية 

إذ أنه ال يمكن ألي حكومة أن  .*األعمال الموكلة إليها عن طريق االنترنت أو االنترانت

  .لها بالكامل إلى عمل عن طريق االنترنتتدير موارد بلد ما و تحول عم
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هي بكل بساطة االنتقال من " e-management"و على العموم فاإلدارة االلكترونية 

إنجاز المعامالت و تقديم الخدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الشكل 

  .االلكتروني من أجل استخدام أمثل للوقت و المال و الجهد

هي إنجاز المعامالت اإلدارية و تقديم الخدمات العامة " فاإلدارة االلكترونية"و بمعنى آخر 

عبر شبكة االنترنت أو االنترانت بدون أن يضطر العمالء من االنتقال إلى اإلدارات 

  .شخصيا إلنجاز معامالتهم مع ما يترافق من إهدار للوقت و الجهد و الطاقات

اتّصل و ال " جديد و متطور يتعدى المفهوم الحديث فاإلدارة االلكترونية تقوم على مفهوم

  ***"ادخل على الخط و ال تدخل في الخط"و ينقله خطوة إلى األمام بحيث يصبح " تنتقل

 اإلدارة "و نحن من جهتنا نقول وكتعريف امثل و أشمل لإلدارة االلكترونية ان

لى تحقيق خدمات أفضل تعمل ع، استراتيجية إدارية لعصر المعلومات"هي " االلكترونية

مع استغالل أمثل لمصادر ) اإلدارة الخاصة منهم(للمواطنين و المؤسسات و لزبائنها 

المعلومات المتاحة من خالل توظيف الموارد المادية و البشرية و المعنوية المتاحة في 

إطار الكتروني حديث من اجل استغالل أمثل للوقت و المال و الجهد و تحقيقا للمطالب 

  )".ادخل على الخط و ال تدخل في الخط(لمستهدفة و بالجودة المطلوبة مع دعم لمفهوم ا

حكومة "هي " اإلدارة االلكترونية"و من أهم التجارب العربية الناجحة في مجال تطبيق 

و عدد كبير من المعامالت ، فقد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال" دبي االلكترونية
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إذ تستطيع أن تدفع الرسوم و كل ما . ن أن تغادر كرسي مكتبكاآلن يمكن القيام بها دو

تحتاج إليه المعاملة من استمارات و طوابع و غيرها بسهولة عن طريق االنترنت فالنسبة 

العالية لمستخدمي االنترنت في هذه اإلمارة و كذلك صغر حجمها و كونها مركز تجاري 

الحكومة " في تسريع عملية التحول إلى عالمي و تفعيل الدرهم االلكتروني كل هذا ساهم

 ".االلكترونية

اإلدارة االلكترونية البد من تحقيق المراحل  من أجل التحول من اإلدارة التقليدية  إلى

 التالية

وزاراتها الورقية إلى  معلومات الحكومة و تحويل جميع أتمتة مؤسسات الدولة و .1

  .   معلومات إلكترونية

 الضرورية لربط كافة مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة و تأمين البنية التحتية )1

      ......الجهات تبادل المعلومات بين مختلف

     .تحويلها إلى تعامالت إلكترونية كل مؤسسة و المواطن و تحديد جميع التعامالت بين )2

 النقلة من المعامالت اليدوية إلى االلكترونية

نبذ   إلى االلكترونية ال يعني العودة إلى الصفر وإن االنتقال من المعامالت اليدوية •

يزيد من  ال يعني فقدان سرية المعامالت ، بل قد يزيد من السرية و كامل النظم اليدوية و

 كفاءة النظم التقليدية
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  مستلزمات اإلدارة االلكترونية 

 .آمنة  سريعة و بنية شبكية تحتية قوية و –

 ).متوافقة في ما بينها   قوية ونظم معلومات( بنية معلوماتية قوية  –

  .كادر بشري استثماري مدرب على استخدام التقنيات الحديثة  –

تطوير  كادر بشري تقني قادر على القيام بعمليات الدعم الفني المستمر و –

  .النظم المعلوماتية المختلفة

 

  نقاط تعاني منها اإلدارة التقليدية

كيف وماذا  (–بحثون عن خدمات الكترونية األعمال التجارية ي و والموظفون المواطنون

 )يجب أن نعمل؟

  هل إجراءاتك مستعدة أن تكون إجراءات الكترونية؟ -

  الخدمات ألاللكترونية ؟) الموظفين(هل لديك اإلمكانيات أن توفر للمواطنين  -

  هل لديك الخلفية االلكترونية لتتمكن من خدمة الحماية االلكترونية -

  

  

  لكترونيةبعض تقنيات اإلدارة اال
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  خدمات الويب -

   المحمول -

 إدارة المستندات االلكترونية -

  إدارة عالقات العمالء -

  المكتب الخلفي -

  الذكاء اإلداري -

 التخطيط -

  األرشفة -

  إدارة اإلنتاج -

  تقدير سبل األداء -

  تعاون برامج الشركات -

- .net  

  الشبكة -

  خدمات الويب- -

 

  لحكومة االلكترونيةكيف تساند البنية التحتية للمفاتيح العمومية تطبيقات ا

 التحقق من مصدر المعاملة  •

 التحقق من سالمة المعاملة من العبث أو التغيير •

  ضمان عدم إنكار مصدر المعاملة •

  ضمان سرية المعاملة •

  التحقق من عدم تخطي الصالحيات الممنوحة •

  

  المكونات األساسية إلستراتيجية اإلدارة االلكترونية

 خدمات الحكومية الكترونياإستراتيجية المتابعة السريعة لل
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منة يمكن الدخول إليها بسهولة من آبنية تحتية للتقنية مركزية و: البنية التحتية للتقنية

  المواطنين المصرح لهم القطاعات الخاصة و قبل الجهات الحكومية و

  

التجارية  يدعم الحكومة االلكترونية و الهيكل الذي يؤيد و : هيكل التشريعات واألنظمة

  لكترونيةاال

  

  المعرفة بالحكومة االلكترونية إعداد البرامج التي تعزز الكفاءة و : التوعية والتعلم

  

تنسيق اآللية التي تساعد على تطبيق إستراتيجية  تنظيم و: اإلستراتيجية التنظيمية

  الحكومة االلكترونية

  ":االدارة االلكترونية"متطلبات مشروع * 

ة شأنه شأن أي مشروع أو برنامج آخر يحتاج إلى تهيئة إن مشروع اإلدارة االلكتروني

البيئة المناسبة و المؤاتية لطبيعة عمله كي يتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب منه و بالتالي 

يحقق النجاح و التفوق و االّ سيكون مصيره الفشل و سيسبب ذلك خسارة في الوقت و 

ارة هي ابنة بيئتها تؤثر و تتأثر بكافة فاإلد، المال و الجهد و نعود عندها إلى نقطة الصفر

عناصر البيئة المحيطة بها و تتفاعل مع كافة العناصر السياسية و االقتصادية و 
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االجتماعية و الثقافية و التكنولوجية لذلك فان مشروع اإلدارة االلكترونية يجب أن يراعي 

  : عدة متطلبات منها

االلكترونية تتطلب وجود مستوى مناسب ان لم نقل إذ ان اإلدارة ، البنية التحتية:  أوال-

عال من البنية التحتية التي تتضمن شبكة حديثة لالتصاالت و البيانات و بنية تحتية 

متطورة لالتصاالت السلكية و الالسلكية تكون قادرة على تأمين التواصل و نقل 

 و المواطن من جهة المعلومات بين المؤسسات اإلدارية نفسها من جهة و بين المؤسسات

  .أخرى

توافر الوسائل االلكترونية الالزمة لالستفادة من الخدمات التي تقدمها اإلدارة :  ثانيا-

االلكترونية و التي نستطيع بواسطتها التواصل معها و منها أجهزة الكمبيوتر الشخصية و 

بالشبكة المحمولة و الهاتف الشبكي و غيرها من األجهزة التي تمكننا من االتصال 

  .العالمية أو الداخلية في البلد و بأسعار معقولة تتيح لمعظم الناس الحصول عليها

و نشدد على أن تكون ، توافر عدد ال بأس به من مزودي الخدمة باالنترنت:  ثالثا-

األسعار معقولة قدر اإلمكان من اجل فتح المجال ألكبر عدد ممكن من المواطنين للتفاعل 

  .كترونية في أقل جهد و أقصر وقت و أقل كلفة ممكنةمع اإلدارة االل

و هو يشمل تدريب كافة الموظفين على طرق ، التدريب و بناء القدرات:  رابعا-

استعمال أجهزة الكمبيوتر و إدارة الشبكات و قواعد المعلومات والبيانات و كافة 
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بشكل سليم و يفضل " ونيةاإلدارة االلكتر"المعلومات الالزمة للعمل على إدارة و توجيه 

أضف إلى هذا ، أن يتم ذلك بواسطة معاهد أو مراكز تدريب متخصصة و تابعة للحكومة

وسائل استخدامها للمواطنين  و طرق و " اإلدارة االلكترونية"أنه يجب نشر ثقافة استخدام 

  .أيضا و بنفس الطريقة السابقة

كّن التمويل الحكومة من إجراء بحيث يم، توافر مستوى مناسب من التمويل:  خامسا-

صيانة دورية و تدريب للكوادر و الموظفين و الحفاظ على مستوى عال من تقديم 

على " اإلدارة االلكترونية"الخدمات و مواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجيا و 

  .مستوى العالم

دة تتولى تطبيق بحيث يكون هناك مسؤول أو لجنة محد، توفر اإلرادة السياسية:  سادسا-

هذا المشروع و تعمل على تهيئة البيئة الالزمة و المناسبة للعمل و تتولى اإلشراف على 

  *التطبيق و تقييم المستويات التي وصلت إليها في التنفيذ

وجود التشريعات و النصوص القانونية التي تسهل عمل اإلدارة االلكترونية و :  سابعا-

  .داقية و كافة النتائج القانونية المترتبة عليهاتضفي عليها المشروعية و المص

توفير األمن االلكتروني و السرية االلكترونية على مستوى عال لحماية :  ثامنا-

المعلومات الوطنية و الشخصية و لصون األرشيف االلكتروني من أي عبث و التركيز 
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شخصي للدولة أو على هذه النقطة لما لها من أهمية و خطورة على األمن القومي و ال

  .األفراد

خطة تسويقية دعائية شاملة للترويج الستخدام اإلدارة االلكترونية و إبراز :  تاسعا-

محاسنها و ضرورة مشاركة جميع المواطنين فيها و التفاعل معها و يشارك في هذه 

الحملة جميع وسائل اإلعالم الوطنية من إذاعة و تلفزيون و صحف و الحرص على 

دعائي و إقامة الندوات و المؤتمرات و استضافة المسؤولين و الوزراء و الجانب ال

الموظفين في حلقات نقاش حول الموضوع لتهيئة مناخ شعبي قادر على التعامل مع 

  .مفهوم اإلدارة االلكترونية

باإلضافة إلى هذه العناصر يجب توفير بعض العناصر الفنية و التقنية التي تساعد على 

ل استخدام اإلدارة االلكترونية بما يتناسب مع ثقافة جميع المواطنين و تبسيط و تسهي

توحيد أشكال المواقع الحكومية و اإلدارية و توحيد طرق استخدامها و إنشاء موقع : منها

 .شامل كدليل لعناوين جميع المراكز الحكومية اإلدارية في البالد

 فوائد اإلدارة االلكترونية 

 .االتصاالت   و ل باستخدام تقنيات المعلوماتالسرعة في انجاز العم •

 .المساعدة في اتخاذ القرار بالتوفير الدائم للمعلومات بين يدي متخذي القرار •

  .خفض تكاليف العمل اإلداري مع رفع سوية األداء •
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  .الزمني   و تجاوز مشكلة البعدين الجغرافي •

  .الرشوة   و معالجة البيروقراطية •

  .اكبة التطورات مو  و تطوير آلية العمل •

  .التخطيط للمشاريع المستقبلية  •

  .تجاوز مشاكل العمل اليومية بسرعة  •

  .رفع كفاءة العاملين في اإلدارة  •

  ":االدارة االلكترونية"أهداف * 

و ، ان الفلسفة الرئيسية لإلدارة االلكترونية هي نظرتها إلى اإلدارة كمصدر للخدمات

لذلك ، ء يرغبون في االستفادة من هذه الخدماتو الشركات كزبائن أو عمال    المواطن

فان لإلدارة االلكترونية أهداف كثيرة تسعى إلى تحقيقها في إطار تعاملها مع العميل نذكر 

  -:منها بغض النظر عن األهمية و األولوية

  و ما يتعلق بها من عمليات) اإلدارية(تقليل كلفة اإلجراءات  )1(

عاملها مع المواطنين و الشركات و زيادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل ت )2(

  المؤسسات 
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استيعاب عدد أكبر من العمالء في وقت واحد إذ أن قدرة اإلدارة التقليدية بالنسبة  )3(

إلى تخليص معامالت العمالء تبقى محدودة و تضطرهم في كثير من األحيان إلى 

  .االنتظار في صفوف طويلة

املة أو التخفيف منه إلى أقصى حد إلغاء عامل العالقة المباشرة بين طرفي المع )4(

ممكن مما يؤدي إلى الحد من تأثير العالقات الشخصية و النفوذ في إنهاء المعامالت 

  .المتعلقة بأحد العمالء

إلغاء نظام األرشيف الوطني الورقي و استبداله بنظام أرشفة الكتروني مع ما  )5(

حيح األخطاء الحاصلة يحمله من ليونة في التعامل مع الوثائق و المقدرة على تص

بسرعة و نشر الوثائق ألكثر من جهة في أقل وقت ممكن و االستفادة منها في أي 

  .وقت كان

  القضاء على البيروقراطية بمفهومها الجامد و تسهيل تقسيم العمل و التخصص به  )6(

اذ أنّها تطمح إلى تحقيق تعيينات الموظفين و التخاطب معهم ، إلغاء عامل المكان )7(

 األوامر و التعليمات و اإلشراف على األداء و إقامة الندوات و المؤتمرات و إرسال

  .و من خالل الشبكة االلكترونية لإلدارة" الفيديو كونفرانس"من خالل 

ففكرة الصيف و الشتاء لم تعد موجودة و فكرة أخذ ، إلغاء تأثير عامل الزمان )8(

الحد منها إلى أقصى حد العطل أو األجازات إلنجاز بعض المعامالت اإلدارية تم 

 ممكن
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 إعادة استعمال الحلول  و،خفض األعمال الورقية:   تطوير اإلدارة العامة )9(

سهولة   و،في أي مكان  التوصيل في أي وقت و،خفض التنقل:   تحسين الخدمات )10(

  الوصول للمعلومات

رصة إتاحة الف  و،استخدام االنترنت للتجارة العالمية:   تحسين التنافس االقتصادي )11(

 الصغير لدخول المنافسة و للشركات ذات المقاس المتوسط 

  خارجيال  و تكامل النظم لدعم اإلجراءات الداخلية:   خفض المصاريف )12(

و أخيرا و ليس آخرا من أهداف اإلدارة االلكترونية التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة 

جة العالية من النوعية بمفهومها الحديث فالجودة كما هي في قاموس أكسفورد تعني الدر

بأنها إتمام األعمال .....أو القيمة و عرفتها مؤسسة أو دي أي األمريكية المتخصصة

الصحيحة في األوقات الصحيحة و من هنا تأتي اإلدارة االلكترونية لتأكد على أهمية تلبية 

ي أسرع احتياجات العمل في الوقت و الزمان الذي يكون فيه العميل محتاجا إلى الخدمة ف

 .وقت ممكن

  البناء القانوني لإلدارة االلكترونية

أهمية ، مع  يعد هذا الموضوع أكثر موضوعات الحكومة االلكترونية حساسية و •

إذا  كان ما سبق من  انه ال نرى في الواقع العربي نشاطا تشريعيا يراعي هذه األهمية، و

ف بأنه اإلطار الذي جمع كافة بحث في التحديات القانونية لألعمال االلكترونية قد وص

إذا كان متصورا أن تظهر آية تحديات لتقنية  ذلك صحيح، و تحديات قانون الكمبيوتر، و
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المعلومات ال تتصل بفروع قانون الكمبيوتر فان هذا ال يمكن تصوره بالنسبة للحكومة 

  .االلكترونية 

مختلف  دين واألفراد في شتى الميا العالقات فيما بين الجهات الحكومية و •

تسليم  المكتوبة، و االستدعاءات الخطية و القطاعات تأسست على تعبئة الطلبات و

 من الوقائع التي تجعل عالقة المواطن ،الخ.. الحصول على مستندات رسمية  األصول و

إنما في الغالب  ليس أي ورق و الكتابة، و بالموظف الحكومي ال يحكمها غير الورق و

إنما في الغالب كتابة موثقة ضمن مفهوم المستندات  يست آية كتابة ول نماذج حكومية و

 .الرسمية المقرر قانونا 

 .  إشكاالت في ميدان أنظمة الرسوم والطوابع وعمليات استيفائها و كذلك •

 شرائطها الشكلية    مشكالت تتصل باجرءات العطاءات الحكومية وو كذلك •

ألقيدي (  مدى قبول القانون للدفع  تها وقانوني إشكاالت تتصل بوسائل الدفع و  و •

  . كبديل عن الدفع النقدي )  نسبة للقيد –

 إشكاالت في ميدان حماية امن المراسالت االلكترونية في ظل غياب و كذلك  •

استراتيجيات امن شمولية في بيئة المؤسسات العربية سواء في القطاعين العام او الخاص 

 .  

حجية  التساؤل حول حجية التعاقد االلكتروني ومن جديد يطفو على السطح   و •

  . اإلثبات بالوسائل االلكترونية 
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على حساب   خشية من أن يكون التكامل الرقمي على حساب السرية وو كذلك  •

  . حريات األفراد  الخصوصية و

إساءة  الشبكات و في ظل غياب قواعد المساءلة الجنائية على العبث بالكمبيوتر و •

من التعامل سواء ألى األنشطة الجرمية المرتكبة بواسطتها ثمة خشية على ع استخدامها و

  . بين الجمهور  و فيما بين المؤسسات الحكومية أو بينها

يراد مما تقدم هو إدراك أن اإلدارة االلكترونية تتطلب الوقوف على كافة  •

ي جاهز قد هي ال تحتمل أن يشرع لها بقالب تشريع تشريعات النظام القانوني القائم و

  . وغير مناسب في البيئة المحلية  يكون مناسبا في بيئة مغايرة 

  ":االدارة االلكترونية"السلبيات المحتملة لتطبيق مشروع * 

سوف تزول كل " اإلدارة االلكترونية"قد يعتقد البعض أنه و عند تطبيق استراتيجية 

 الواقع يشير الى أمر مختلف لكن، المصاعب و المشاكل اإلدارية و التقنية و العمالنية

بمعنى أن تطبيق اإلدارة االلكترونية سيحتاج إلى تدقيق مستمر و متواصل لتأمين 

استمرار تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن مع االستخدام األمثل للوقت و المال و الجهد 

آخذين بعين االعتبار وجود خطط بديلة أو خطّة طوارئ في حال تعثّر اإلدارة 

رونية في عملها لسبب من األسباب أو لسلبية من السلبيات المحتملة لتطبيق اإلدارة االلكت

  :االلكترونية و هي بشكل عام ثالث سلبيات رئيسية هي
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  التجسس االلكتروني   -1

  زيادة التبعية    -2

  شلل اإلدار   -3

  التجسس االلكتروني:  أوال-

قلّصت دول العالم خاصة المتطورة ،المبعد ثورة المعلومات و التقنيات التي اجتاحت الع

منها اعتمادها على العنصر البشري على الرغم من أهميته و أولويته في كثير من 

و من الطبيعي أنه عندما تعتمد ، و التجسس إحدى هذه المجاالت،المجاالت لصالح التقنية

 أرشيف الكتروني فانّها ستحول أرشيفها إلى" اإلدارية االلكترونية"إحدى الدول على نظام 

كما سبق و ذكرنا و هو ما يعرضه لمخاطر كبيرة تكمن في التجسس على هذه الوثائق و 

كشفها و نقلها و حتى إتالفها لذلك فهناك مخاطر كبيرة من الناحية األمنية على معلومات 

و وثائق و أرشيف اإلدارة سواء المتعلقة باألشخاص أو الشركات أو اإلدارات أو حتى 

  .لالدو

فمصدر الخطورة هنا ال يأتي من تطبيق اإلدارة االلكترونية كي ال يفهم البعض أننا ننادي 

و إنما مصدر الخطورة يكمن في عدم تحصين ، إلى البقاء على النظام التقليدي لإلدارة

 تطبيق استراتيجية   الجانب األمني لإلدارة االلكترونية و الذي يعتبر أولوية في مجال
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كترونية فإهمال هذه الناحية يؤدي إلى كارثة وطنية يحدثها التجسس اإلدارة االل

  :و مصدر خطر التجسس االلكتروني يأتي غاليا من ثالث فئات، االلكتروني

  الفئة األولى هي األفراد العاديون             -

  )القراصنة(الفئة الثانية هي الهاكرز             -

  خبارات العالمية للدولالفئة الثالثة هي أجهزة االست            -

هذا فيما يقتصر خطر يقتصر خطر الفئتين األولى و الثانية على تخريب الموقع أو إعاقة 

عمله و إيقافه بحيث تستطيع اإلدارة تالفي ذلك بطرق وقائية أو بإعداد نسخة احتياطية 

لكامل فان خطر الفئة الثالثة يتعدى ذلك بكثير و يصل الى درجة االطّالع ا، عن الموقع

على كافة الوثائق الحكومية و وثائق المؤسسات و اإلدارات و األفراد و األموال و ما إلى 

ذلك مما يشكل تهديدا فعليا على األمن القومي و االستراتيجي للدولة المعنية خاصة عندما 

تقوم أجهزة االستخبارات هذه بيع أو نقل أو تصوير هذه الوثائق و تسريبها إلى جهات 

  . للدولة التي سلبت منهامعادية

  زيادة التبعية للخارج:  ثانيا-

من المعلوم ان الدول العربية ليست دوال رائدة في مجال التكنولوجيا و المعلومات و هي 

دول مستهلكة و مستعملة لهذه التكنولوجية على الرغم من أن هناك أعداد كبيرة من 
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و .  في العالم أو من أصل عربيو االختصاصين في مجال التكنولوجيا العلماء العرب

تعتمد بمعظمها ان لم نقل بأكملها على " اإلدارة االلكترونية"على العموم بما ان 

التكنولوجيا الغربية فان ذلك يعني أنه سيزيد من مظاهر تبعية الدول المستهلكة للدول 

 المجال الكبرى الصناعية و هو ما له انعكاسات سلبية كثيرة خاصة كما ذكرنا أعاله في

  .األمني لإلدارة االلكترونية

فاالعتماد الكلّي على تقنيات أجنبية للحفاظ على أمن معلوماتنا و تطبيقها على الشبكات 

 الدول للخطرالرسمية التابعة للدول العربية هو تعريض لألمن الوطني و القومي لهذه 

دوة أم صديقة وضعه تحت سيطرة دول غربية بغض النظر عما اذا كانت هذه الدول ع

و ال ......فالدول تتجسس على بعضها البعض بغض النظر عن نوع العالقات بينها

يقتصر األمر على التجسس على المعلومات ألهداف عسكرية و سياسية بل يتعداه إلى 

القطاع التجاري لكي تتمكن الشركات الكبرى من الحصول على معلومات تعطيها 

  .سواقاألفضلية على منافستها في األ

لذلك كله نحن ننصح و نشدد على ضرورة دعم و تسهيل عمل القطاع التكنولوجي 

 و اإلنفاق على أمور البحث العلمي فيما يتعلق بالتكنولوجيا و األمن التكنولوجي    العربي

خاصة و انه لدينا القدرات البشرية و المادية الالزمة لمثل ذلك و نشدد أيضا على 

 المعلومات محليا أو على األقل وضع الحلول األمنية األجنبية ضرورة تطوير حلول أمن
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التي نرغب باستخدامها تحت اختبارات مكثفة و دراسات معمقة و التأكد من استقالليتها و 

   .خلوها من األخطار األمنية

  شلل االدارة :  ثالثا-

و االنتقال " ترونيةاإلدارة االلك"و الدقيق لمفهوم و استراتيجية  إن التطبيق غير السوي 

دفعة واحدة من النمط التقليدي لإلدارة إلى اإلدارة االلكترونية دون اعتماد التسلسل و 

التدرج في االنتقال من شأنه أن يؤدي إلى شلل في وظائف اإلدارة ألنه عندها نكون قد 

فنكون ، املتخلّينا عن النمط التقليدي لإلدارة و لم ننجز اإلدارة االلكترونية بمفهومها الش

 مما من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل الخدمات التي  قد خسرنا األولى و لم نربح الثانية

تقدمها اإلدارة أو إيقافها ريثما يتم اإلنجاز الشامل و الكامل للنظام اإلداري االلكتروني أو 

العودة إلى النظام التقليدي بعد خسارة كل شيء و هذا ما ال يجوز أن يحصل في أي 

  .بيق الستراتيجية اإلدارة االلكترونيةتط

  ":االدارة االلكترونية"عوائق تطبيق * 

ال يعني أن " اإلدارة االلكترونية"ان مجرد وجود استراتيجية متكاملة للتحول إلى نمط 

الطريق ممهدة لتطبيق و تنفيذ هذه االستراتيجية بسهولة و سالسة و بشكل سليم و ذلك 

 و المشاكل ستواجه تطبيق الخطة و لذلك يجب على المسؤولين ألن العديد من العوائق

التمتّع بفكر شامل و محيط بكافة العناصر " اإلدارة االلكترونية"عن وضع و تنفيذ مشروع 
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و المتغيرات التي يمكن أن تطرأ و تعيق خطّة عمل و تنفيذ استراتيجية اإلدارة 

ل المناسبة لها و من هذه العوائق التي يمكن االلكترونية و ذلك اما لتفاديها أو إيجاد الحلو

  :ان تعيق عملية تطبيق اإلدارة االلكترونية

   "اإلدارة االلكترونية"التخبط السياسي و الذي يمكن ان يؤدي إلى مقاطعة مبادرة :  أوال-

و يشكّل هذا العنصر خطرا كبيرا على مشروع ، و في بعض األحيان تبديل وجهتها

  .يةاإلدارة االلكترون

السيما في حال " اإلدارة االلكترونية"عدم توفر الموارد الالزمة لتمويل مبادرة :  ثانيا-

  .تدنّي العائدات المالية الحكومية

تأخير متعمد أو غير متعمد في وضع اإلطار القانوني و التنظيمي المطلوب و :  ثالثا-

  "لإلدارة االلكترونية"الذي يشكّل أساسا ألي عملية تنفيذ 

الكوارث الوطنية الناجمة عن نزاع إقليمي و التي يمكنها تعطيل البنية التحتية : رابعا -

  ".استراتيجية اإلدارة االلكترونية"لفترة من الزمن مما من شأنه أن يعيق تنفيذ 

مقاومة هائلة للتغيير من قبل الموظفين الحكوميين الذين يخشون على عملهم :  خامسا-

  .اإلجراءات و تنظيم العمليات الحكوميةالمستقبلي بعد تبسيط 
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عدم استعداد المجتمع لتقبل فكرة اإلدارة االلكترونية و االتّصال السريع بالبنية :  سادسا-

االقتصادية خاصة -التحتّية المعلوماتية الوطنية عبر االنترنت نظرا لألزمات االجتماعية

  .إذا كانت هذه العملية مكلفة ماديا

القدرات على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت محليا نقص في :  سابعا-

أو دعم غير كاف من قطاع التكنولوجيا المعلومات و االتصاالت الدولي للجهود الحكومية 

  .الرامية إلى تنفيذ تطبيقات اإلدارة االلكترونية

   

  نهاواقع االدارة العامة في معظم البلدان العربية و المشاكل التي تعاني م*

، في الحقيقة لم تشهد معظم البلدان العربية محاولة جدية و شاملة لتحسين اإلدارة العامة

فأنشأت الوزارات و المؤسسات العامة في غياب مخطط هيكلي عام لإلدارة مما أوصل 

  :اإلدارة إلى ما هي عليه اليوم من واقع سيئ جدا يتّصف بـ

انتشار الفساد و الرشاوى و المحسوبيات و ، نونعدم االلتزام بالقا، تدنّي مستوى الخدمات

التمادي في تعقيد اإلجراءات و تأخر في ، اعتماد التنفيذ االعتباطي للمعامالت، الفوضى

إنجاز المعامالت إضافة إلى تدخّل السياسيين الفاضح في الشؤون اإلدارية و المحسوبية 

  .اإلدارية
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النتائج السلبية في اإلدارة فهي متعددة و أما المشاكل و األسباب التي أدت الى هذه 

  :متنوعة و منها

إذ ان معظم المشاكل التي تعاني منها اإلدارة هي ناتجة عن :  طبيعة النظام السياسي-1

و ، طبيعة النظام السياسي في البلدان العربية و هو أهم عنصر في تردي وضع اإلدارة

 اإلدارة ليست االّ أداة لتطبيق السياسات إذ أن، هو أمر أغفله أو يجهله كثير من الناس

و بما ان النظام السياسي في معظم البلدان العربية مشلول ، التي يضعها النظام السياسي

فقد أدى هذا الى شل اإلدارة و تقسيمها على أساس حصصي مما أدى بدوره إلى انتشار 

 و إهمال مبدأ الثواب و المحسوبيات و الفوضى و إلى إهمال مبدأ الكفاءة في التعيين

  .العقاب

و هو عنصر يتّصل بالسبب السابق كما تم شرحه إذ ان الكثير :  عدم كفاءة االموظفين-2

من الموظفين هم مما ال يستطيعون حتى الكتابة أو على األقل بشكل جيد و هم من غير 

المتخصصين و ال يخضعون حتى بعد توظيفهم لدورات تخصصية و يختارون على 

مقياس حزبي و طائفي و كل هذا يؤدي الى اعتماد التنفيذ االعتباطي للمعامالت و عدم 

  .التقيد بالقوانين و ازدراء المواطنين

في الحقيقة ان المفهوم السائد للبيروقراطية هو االلتزام : ** البيروقراطية الشديدة-3

ت و بالتالي القضاء الشديد و المتحجر بنص القانون لدرجة تؤدي الى عرقلة المعامال
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االّ ان . على الهدف الذي من أجله وضع القانون و هو تسهيل معامالت الناس

أي االلتزام الشديد "البيروقراطية في معظم البلدان العربية ليست ناجمة عن ذلك 

بل هي نتيجة لغياب القانون في كثير من األحيان و اعتماد االرتجال في ، "بالقانون

ة أن معاملتين مثال ينطبق عليهما نفس الموضوع و الخصائص االّ أن المعامالت لدرج

أي التمسك " الجهل بالقانون"تنفيذها يتم بطريقتين مختلفتين و ذلك يعود إلى بيروقراطية 

  .الشديد برفض فهم القانون أو حتى االضطالع عليه

ري غير فعال و بالرغم ان أنظمة الرقابة و المساءلة في المجال اإلدا:  انعدام المساءلة-4

لم يتم التوصل حتى اآلن ، من كثرة عدد الهيئات الرقابية و التأديبية داخل السلطة التنفيذية

عالوة على ذلك فان الوزارات ال تتقدم حتى .الى ضبط المخالفات و الحد من سوء اإلدارة

 الردع بالتقارير حول نشاطاتها كل ستة أشهر تطبيقا للقوانين و يقضي على عامل

  . و هو يؤدي الى انتشار الفساد و التسيب اإلداري   القانوني

يؤثر هذا كثيرا على الموظف حتى صاحب األخالقيات و :  تدني مستوى الدخل-5

الملتزم بالقانون و يدفعه الى قبول الرشاوى و المال مقابل تيسير المعامالت و تسهيلها و 

  .الى مستواها الحالييعد عامال ال يستهان به في وصول اإلدارة 

تشكو هيكلية اإلدارة العامة من مركزية شديدة و عدم :  المركزية االدارية الشديدة-6

   .ترابط فعال بين إدارتها على المستوى المركزي و اإلدارات المحلية 
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  :ضرورة تحقيق مطلب االصالح االداري* 

تحقيق مطلب اإلصالح ال يمكننا الحديث عن ادارة الكترونية من دون ، في الحقيقة

اإلداري خاصة بعدما عرفنا المشاكل التي تعاني منها اإلدارة و هي مشاكل بنيوية و 

مزمنة و هي كفيلة بالقضاء على فكرة اإلدارة االلكترونية في مهدها و هو أمر أغفلته 

  . و الدراسات أو لم تعطه حقّه  التقارير

ي بحيث تتصف باستمرارية العمل و لذلك ال بد من استحداث وزارة لإلصالح اإلدار

الرقابة و ينحصر اختصاصها في مراقبة و تطوير الشؤون اإلدارية و اإلدارة العامة ذلك 

ان اإلصالح اإلداري هو مسؤولية وطنية شاملة ال مسؤولية فرد فحسب و هو مهمة شاقة 

ى صعيد رسمية و شعبية مستمرة و هو التزام وطني على صعيد السلطة السياسية و عل

الرأي العاملين في اإلدارة قادة و مرؤوسين و على األقل عند السلطة السياسية و العاملين 

 و هو ما يؤخّر البلدان العربية و يمنعها من تطبيق سليم لخطّة اإلدارة  في اإلدارة

  .االلكترونية التي تتناقض مع الفساد اإلداري و التسيب و المحسوبية الحاصلة

لى ان أبرز مقومات نجاح اإلصالح اإلداري التي يجب اتّباعها لنصل الى تجدر اإلشارة إ

  :مرحلة الحديث عن اإلدارة االلكترونية هي
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إرادة سياسية حازمة ملتزمة بإنجاز اإلصالح اإلداري و هذا يستدعي قرارا سياسيا  -1

وضع هذا باإلصالح اإلداري منبثقا عن السلطة السياسية الرسمية في الدولة و يجب ان ي

  .القرار موضع التنفيذ وفق خطّة مبرمجة زمنيا مع ضرورة المتابعة و المراقبة الميدانية

االلتزام باإلصالح اإلداري على صعيد العاملين بكافة فئاتهم و مستوياتهم و  -2

  .مشاركتهم جميعا في رسم معالم و إعداد خطّة اإلصالح اإلداري 

صعيد الرأي العام و المجتمع فوجود جمهور أو تيار االلتزام باإلصالح اإلداري على  -3

شعبي واع لحقوقه ملتزم بمطلب اإلصالح اإلداري أمر أساسي و ضروري لتحصين 

  .إرادة اإلصالح على مستوى سلطة القرار السياسي

هذا و تجدر اإلشارة إلى أنه بدون وجود العنصر األول تنتفي فاعلية العناصر األخرى و 

   .ي معظم البلدان العربيةهذا شبه حاصل ف

  :مراحل االنتقال السليم من االدارة التقليدية الى االلكترونية* 

ان أفضل سيناريو للوصول الى تطبيق سليم الستراتيجية االدارة االلكترونية مع استغالل 

أمثل للوقت و المال و الجهد هو بتقسيم خطّة الوصول الى المرحلة النهائية لإلدارة 

ة الى ثالث مراحل طبعا على ان يتم ذلك بعد القيام بإصالح إداري شامل و تام االلكتروني

اذ ال يمكن كما شرحنا سابقا االنتقال من نظام إداري تقليدي (للنظام اإلداري التقليدي

لذلك فان تقسيم الخطة ) و متعفن و فاسد إلى نظام الكتروني هكذا دفعة واحدة  مهترئ 
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يؤدي إلى اندماج المجتمع بشكل كلّي في خطّة اإلدارة  ن الى مراحل من شأنه أيضا أ

االلكترونية بحيث يتأقلم معها و يتطور بتطورها على عكس ما يحدث عند تطبيق اإلدارة 

االلكترونية دفعة واحدة مما يؤدي إلى تفاجؤ المجتمع بها و قد يتم رفضها أو مقاومتها 

  :االت هيو على العموم فان هذه المراحل الح. في حينه

  مرحلة االدارة التقليدية الفاعلة: أوال             

و في هذه المرحلة يتم تفعيل اإلدارة التقليدية و العمل على تنميتها و تطويرها في الوقت 

الذي يتم البدء فيه أيضا و بشكل متوازي بتنفيذ مشروع اإلدارة االلكترونية بحيث يستطيع 

ليص معامالته و إجراءاته بشكل سهل و بدون أي المواطن العادي في هذه المرحلة تخ

روتين أو مماطلة في الوقت الذي يستطيع فيه من يملك حاسب شخصي أو عبر األكشاك 

االضطالع على نشرات المؤسسات و اإلدارات و الوزارات و أحدث البيانات و 

لالزمة و اإلعالنات عبر الشبكة االلكترونية مع إمكانية طبع أو استخراج االستمارات ا

  .تعبئتها إلنجاز أي معاملة

  مرحلة الفاكس و التلفون الفاعل: ثانيا        

و تعتبر هذه المرحلة هي الوسيط بين المرحلة األولى و المرحلة التي ستأتي فيما بعد و 

في هذه المرحلة يتم تفعيل تكنولوجيا الفاكس و التلفون بحيث يستطيع المواطن العادي في 

عتماد على التلفون المتوفر في كافة األماكن و المنازل و خدمته معقولة هذه المرحلة اال
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التكلفة يستفيد منه في االستفسار عن اإلجراءات و األوراق و الشروط الالزمة إلنجاز أي 

 سلس و سهل و دون أي مشاكل و بحيث أنّه يستطيع استعمال الفاكس  معاملة بشكل

ارات و غير ذلك و في هذه المرحلة يكون قسم و استقبال األوراق أو االستم إلرسال 

أكبر من الناس قد سمع أو جرب نمط اإلدارة االلكترونية بحيث يستطيع كبار التّجار و 

و المتعاملين و القادرين في هذه المرحلة من إنجاز معامالتهم عبر طريق   اإلداريين 

نترنت متوسط كما من الشبكة االلكترونية ألن هذه المرحلة يكون عدد المستخدمين لال

الطبيعي أن تكون التعرفة في هذه المرحلة أكثر كلفة من الهاتف و الفاكس لذلك فان 

  .الميسورين و ما فوق هم األقدر على استعمال هذه التكنولوجيا

  مرحلة اإلدارة االلكترونية الفاعلة: ثالثا          

ة بعد أن يكون عدد المستخدمين و في هذه المرحلة يتم التخلي عن الشكل التقليدي لإلدار

عال و ) من عدد الشعب% 30-25حوالي (للشبكة االلكترونية قد وصل إلى مستوى 

توفرت الحواسب سواء بشكل شخصي أو بواسطة األكشاك أو في مناطق عمومية بحيث 

تكون تكلفتها أيضا معقولة و رخيصة مما يسمح لجميع فئات الشعب باستعمال الشبكة 

ة إلنجاز أي معاملة إدارية و بالشكل المطلوب بأسرع وقت و أقل جهد و أقل االلكتروني

و يكون الرأي العام قد تفهم اإلدارة ) جودة(كلفة ممكنة و بأكثر فعالية كمية و نوعية 

  .االلكترونية و تقبلها و تفاعل معها و تعلّم طرق استخدامها
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  :كومة االلكترونية هو صعودا كما يلي في التحول إلى ح  و على العموم فان سلّم النجاح

   جدية العمل الحكومي-1

   سالمة التطبيق العلمي-2

   تقويم الممارسة العملية-3

   االرتقاء بمستوى األداء -4

   تقديم خدمة متميزة -5

   إرضاء المجتمع-6

   

و بتطبيق هذه المراحل نكون قد اختصرنا شرح الموضوع و أوصلنا الفكرة الرئيسية 

   .ل أن نرى اإلدارة االلكترونية واقعا ملموسا في بلداننا العربية قريباعلى أم

   هي شبكة داخلية للتواصل بين كافة األجهزة و تناقل المعلومات   *

و هو ما تعتمد عيه أيضا االدارات الخاصة لتحقيق الربح أي االستغالل األمثل ** 

  للوقت و المال و الجهد
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شبكة االلكترونية االنترنت و ال تكن في خط  على خط الادخلو هو يعني *** 

  .المنتظرين على شباك اإلدارة شخصيا

نقترح في هذا المجال استحداث وزارة لالصالح و التنمية االدارية تكون ام لجميع * 

االدارات و تشرف على المشروع و تنفيذه ما يؤمن االستمرارية و الهيكلية التنظيمية و 

زمة لنجاح المشروع و تواصل االصالح و التنمية في مجال االدارية و السياسية الال

 توقيع لالفراج عن البضائع من الجمارك 18تحتاج على سبيل المثال الى . االدارة

في حين ان افادة مدرسية عادية ال يتعدى طول الورقة العشرة سنتيميتر تحتاج ، اللبنانية

 لتصبح رسمية و يتم  ختلفة اختام و توقيعين و طابعين من جهات م5الى حوالي 

  .استخدامها

  أهداف ومكاسب اإلدارة اإللكترونية

 .إدارة ومتابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية ♣

تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم أكبر في  ♣

 .مراقبتها

 .تجميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحدة ♣

 .تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها ♣

 .تقليل أوجه الصرف في متابعة عمليات اإلدارة المختلفة ♣
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توظيف تكنولوجيا المعلومات من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدى  ♣

 .كافة العاملين

 .توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية ♣

 . وبناء المعرفةالتعلم المستمر ♣

 .زيادة الترابط بين العاملين واإلدارة العليا ومتابعة وإدارة كافة الموارد ♣
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  أسباب التحول لإلدارة اإللكترونية

إن التحول إلى اإلدارة اإللكترونية ليس درباً من دروب الرفاهية وإنما حتمية تفرضها 

يف المعلومات أصبحت أحد محددات التغيرات العالمية، ففكرة التكامل والمشاركة وتوظ

وقد فرض التقدم العلمي والتقني والمطالبة المستمرة برفع جودة . النجاح ألي مؤسسة

المخرجات وضمان سالمة العمليات، كلها من األمور التي دعت إلى التطور اإلداري 

سسات، ويمثل عامل الوقت أحد أهم مجاالت التنافسية بين المؤ. نحو اإلدارة اإللكترونية

فلم يعد من المقبول اآلن تأخر تنفيذ العمليات بدعوى التحسين والتجويد وذلك الرتباط 

ويمكن تلخيص األسباب الداعية للتحول . الفرص المتاحة أمام المؤسسات بعنصر التوقيت

  :اإللكتروني في النقاط التالية

 .ثرها على زيادة تكلفة األعمالأاإلجراءات والعمليات المعقدة و )1

  .ها إحداث عدم توازن في التطبيقأنقرارات والتوصيات الفورية والتي من شال )2

   . توحيد البيانات على مستوى المؤسسةضرورة )3

  .صعوبة الوقوف على معدالت قياس األداء )4

  .ضرورة توفير البيانات المتداولة للعاملين في المؤسسة )5

لمعلومات في اتخاذ التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على ا )6

  .القرارات
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 داخل كل مؤسسة تسعى  وضرورة وجود آليات للتميز بين المؤسساتازدياد المنافسة )7

  .للتنافس

  .حتمية تحقيق االتصال المستمر بين العاملين على اتساع نطاق العمل )8

  معوقات التحول إلى اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات العربية

 .خل المنظمة الواحدةاختالف نظم اإلدارة حتى دا )1

 .عدم اقتناع إدارة المؤسسة بدواعي التحول ومتطلباته )2

عدم توافر الحافز القوى لدى األفراد إلنجاح عملية التحول وعدم إحساسهم بأنهم   )3

  .جزء من عملية التحول والنجاح

  .صعوبة الوصول إلى اإلدارة االلكترونية المتكاملة داخل المنظمات )4

 .ة فنية جيدةعدم توافر بنية أساسي )5

 .الطبيعة البشرية وثقافة األبواب المغلقة والخوف من التكنولوجيا وتطبيقاتها )6

استمرارية عمليات تحديث البيانات مع تحمل األفراد المنوطين بها  العبء  )7

  .اإلداري المعتاد

التوافق مع النظم اليدوية المعتادة في العمل ودوراتها المستندية ورفض التحديث  )8

  .والتغيير

  .عدم الثقة في حماية سرية وأمن التعامالت الشخصية )9
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  نظام اإلدارة اإللكترونية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: حالة عملية

 والتابع للحكومة االلكترونية يعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 

ونظراً . دارة األعمالمن المراكز التي تعتمد على توظيف تكنولوجيا  المعلومات في إ

لطبيعة تكوين المركز وامتداده في عدد من المقار المتباعدة مكانياً وكذلك توزيع األنشطة 

الخاصة تبعاً لتلك المقار، فقد قام المركز بتطوير نظام إدارة إلكترونية يعتمد على ربط 

ار المختلفة جميع مقار المركز وأنشطته من خالل نقطة واحدة تقوم بالربط مع جميع المق

لتصبح جميع أنشطة المركز مجمعة في نظام متكامل يساهم بشكل فعال في توفير إدارة 

مركزية لتلك األنشطة بطريقة الكترونية تتيح جميع المعلومات في الوقت المناسب وتوفر 

  :أدق وأحدث التقارير لمتخذي القرار في المركز وقد اعتمد المركز في هذا التحول على

 ة مؤسسية متكاملةبناء ذاكر �

 تجميع موارد المؤسسة بصورة متكاملة )1

  إتاحة المعلومات طوال الوقت )2

  متابعة تنفيذ األعمال  )3

  التقارير واإلحصائيات لمتخذي القرار )4

  

 تطوير أسلوب أداء األعمال �

 Paper Lessالتحول إلى مجتمع ال ورقى  )1
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  تنمية مهارات وقدرات الموظفين )2

  تغيير ثقافة الموظفين )3

  

  نظامتعريف ال

يعد نظام إدارة موارد المؤسسة أحد النظم اإلدارية المدعومة بتقنيات حديثة لتكنولوجيا 

المعلومات، والذي يعتبر من النظم الرائدة في الشرق األوسط إلدارة موارد المؤسسات 

من خالل ما يتيحه من قدرات وإمكانيات على مستوى تقنى عالي وذلك بما يقدمه من 

المؤسسة على تحويل ا لبيانات إلى معرفة والمعرفة إلى فعل من حلول مرنة تساعد 

خالل قدرته على تحليل البيانات واستخالص النتائج منها وبالتالي تصل المعلومات 

الصحيحة للمستخدم في الوقت المناسب مما يساعده في عملية التخطيط واتخاذ القرارات 

  .ورسم السياسات والمتابعة وتصحيح المسار
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  أهداف النظام

تحسين األداء ومساعدة المؤسسة وإداراتها العليا في التخطيط والتنفيذ والمتابعة  �

 .والتقييم فهو بالنسبة لإلدارة العليا نظام عمل وإدارة األعمال إلكترونيا

توفير منظومة عمل متكاملة من خالل زيادة تشابك الموارد المالية والبشرية  �

 .واإلدارية بما يحقق االستغالل األمثل لموارد المؤسسةوالمعلوماتية والتكنولوجية 

المتابعة اآللية والتذكير المستمر للعاملين بالمؤسسة بما عليهم من أعمال  �

 .ومهام

 EIS و CRM وإدارة العمالء ERPتجميع بين مفاهيم وآليات إلدارة الموارد  �

 .فى نظام واحد

  

  

  

  

  

  

  

  فوائد النظام

J$)�"إدارة ا� إدارة ا��"�ب*�

K$$4"دار��  إدارة ا�Lإدارة ا�����ت ا

اLدارة اO�L"�و�$� إدارة ا��MN�Oت 

 �N�*�دارة ا����$� إدارة ا�Lا

إدارة ا���ارد ا� .��� إدارة ا���"�ى 

إدارة ا�*�)ء  Pإدارة  ا��ث�ئ

���$Sا�

�T���إدارة ا�

إدارة ا@ت�Sل

ا����&  ا�4$�س

P���"ا�

اس"�ات$>$�ت ا�����ت

���م إدارة ��ارد  
ا���س��

J$)�"إدارة ا� إدارة ا��"�ب*�

K$$4"دار��  إدارة ا�Lإدارة ا�����ت ا

اLدارة اO�L"�و�$� إدارة ا��MN�Oت 

 �N�*�دارة ا����$� إدارة ا�Lا

إدارة ا���ارد ا� .��� إدارة ا���"�ى 

إدارة ا�*�)ء  Pإدارة  ا��ث�ئ

J$)�"إدارة ا� إدارة ا��"�ب*�

K$$4"دار��  إدارة ا�Lإدارة ا�����ت ا

اLدارة اO�L"�و�$� إدارة ا��MN�Oت 

 �N�*�دارة ا����$� إدارة ا�Lا

إدارة ا���ارد ا� .��� إدارة ا���"�ى 

إدارة ا�*�)ء  Pإدارة  ا��ث�ئ

���$Sا�

�T���إدارة ا�

إدارة ا@ت�Sل

ا����&  ا�4$�س

P���"ا�

اس"�ات$>$�ت ا�����ت

���$Sا�

�T���إدارة ا�

إدارة ا@ت�Sل

ا����&  ا�4$�س

P���"ا�

اس"�ات$>$�ت ا�����ت

���م إدارة ��ارد  
ا���س��
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 .عن كل ما يخص المؤسسة والعاملين بهاإتاحة المعلومات الكاملة  �

 .االستخدام األمثل لموارد المؤسسة ورفع مستوى الكفاءة بها �

مساعدة اإلدارة العليا فى إدارة أعمال المؤسسة وإدارة مواردها سواء البشرية  �

 .أو المالية أو اإلدارية أو المعلوماتية

ييم والمتابعة وإدارة إدارة أعمال المؤسسة التى تشمل التخطيط والتنفيذ والتق �

 .العمالء

توفير عدد من الخدمات اإللكترونية للعاملين  بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة  �

 .والتعليم الذاتى والتراسل اإللكترونى

موائمة طبيعة العمل المعتادة حيث يقوم النظام  بالمتابعة اآللية للعاملين  ومدى  �

 .قارير المتابعة لإلدارة العليااستجابتهم لألعمال المكلفون بها ويرسل ت

حفظ وتوثيق كافة األنشطة والمخرجات والوثائق والبيانات األساسية الخاصة  �

 .بالمؤسسة إلكترونيا

 .الربط اإللكتروني بين فروع المؤسسة التى تقع فى أكثر من نطاق جغرافى �

 .المرونة الفائقة فى التعامل مع المعلومات والتحديث الدورى لها �

مع عدد من النظم الفرعية مثل الحضور واالنصراف وإدارة تنمية التكامل  �

الموارد البشرية والتراسل اإللكتروني والنشرة الصحفية والمكتبية والعهدة 

 .الشخصية والنظم المالية
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 .إمكانية التوافق مع أى هيكل تنظيمي للمؤسسات �
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  مكونات النظام

  :إدارة التخطيط * 

  

تخطيط مهام المؤسسة والتقييم الشامل ألداء المؤسسة وإداراتها والعاملين بها، : الهدف 

على أسس علمية سليمة أهمها الدقة فى تنفيذ المطلوب واالنتهاء من العمل المحدد سلفاً 

 فى التوقيت المناسب، بما يساهم فى تعظيم العائد ومراقبة معدل أداء المؤسسة أو اإلدارة

  .أو الفرد 

استعراض خطط المؤسسة سواء الخطط السنوية أو الشهرية لكل كيانات :   المهام 

  .المؤسسة وحتى مستوى األفراد والتعرف على مخرجات المؤسسة الرئيسية والفرعية

  

 :إدارة  التكليفات* 

   

  .ة من خالل متابعة تنفيذ التكليفاتالتقييم والمتابعة اإللكترونية ألداء المؤسس:    الهدف
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متابعة أداء العمل داخل المؤسسة وبحث موقف التكليفات والمهام التى تم :     المهام

تكليف اإلدارات أو األشخاص بها، حيث يتم من خالله التعرف على موقف التكليفات التى 

الزم بشأنها فى توجهها اإلدارة العليا بالمؤسسة ألى كيان داخلها حتى يمكن اتخاذ ال

الوقت المناسب من خالل الرد أو المتابعة، كما يمكن من خالله توجيه مهام وتكليفات 

  . داخلية من رؤساء القطاعات أو مديرى اإلدارات للعاملين

  : إدارة المعرفة * 

إدارة المحتوى المعلوماتى واألنشطة الخاصة بأى إدارة داخل المؤسسة أو : الهدف 

  . م بسرعة وسهولةالمؤسسة بوجه عا

استعراض كافة األنشطة والمخرجات والمهام التى أنجزتها اإلدارات داخل : المهام 

كيانات المؤسسة والتى تم تسجيلها فى مرحلة سابقة خالل فترة زمنية محددة، حيث يمكن 

استعراض األنشطة والمخرجات أسبوعياً أو شهرياً أو نصف سنوياً أو سنوياً، بما يمكن 

ة العليا وأيضاً العاملين من الرجوع إلى أى محتوى معلوماتى تم حفظه على النظام اإلدار

  .فى أى وقت مضى بمجرد تحديد اسم اإلدارة والفترة الزمنية المطلوب البحث خاللها

  :إدارة العمالء * 
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قة معهم وتوفير وقت الحفاظ على بيانات المتعاملين مع المؤسسة، وتوطيد العال: الهدف 

  .وجهد االتصال بالجهات التى تتعامل معها المؤسسة

توثيق البيانات الخاصة باالجتماعات الخارجية التى تتم بين العاملين بالمؤسسة :  المهام 

  النظاموالجهات الخارجية سواء أفراد أو مؤسسات أخرى فى المجتمع، حيث يتيح

متعلقة بكل جهة بشكل يساعد على الرجوع إليها الفرصة لتسجيل البيانات التفصيلية ال

واالستفادة منها والتواصل معها فى أى وقت، كذلك توثيق آراء المستفيدين واإلجراءات 

  .التصحيحية لتنمية العالقة معهم

  :إدارة الوثائق * 

  

ر من األمان توثيق مراسالت المؤسسة وسهولة الحفظ واالسترجاع في إطا: الهدف 

  .والسرية المتعلقة بحفظ وثائق المؤسسة

تبادلة بين المؤسسة والجهات الخارجية التى محفظ وتخزين كافة المكاتبات ال: المهام 

تتعامل معها بما يساهم فى خلق أرشيف إلكترونى لكل كيان داخل المؤسسة يسمح بسهولة 

                    .     استرجاع وعرض المكاتبات  المرسلة أو المستقبلة

  :إدارة اإلجتماعات * 
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التوثيق اإللكترونى لالجتماعات الداخلية لسهولة استرجاعها ومتابعة سير العمل : الهدف 

  .فى المؤسسة

  .حفظ الوثائق الخاصة باجتماعات المؤسسة على مختلف المستويات اإلدارية:  المهام

  

  : حداثإدارة األنشطة واأل* 

  

تحقيق عناصر التنظيم والتعاون والتنسيق الكامل بين جميع كيانات المؤسسة :  الهدف

  .حتى ال تتعارض التوقيتات بين حدث وآخر وتفعيل مشاركة العاملين بالمؤسسة

ؤسسة التعرف على األحداث والمناسبات الهامة التى تنظمها أو تشارك فيها الم:  المهام 

سواء على المستوى الداخلى أو المستوى الخارجى، حيث تقوم كافة كيانات المؤسسة 

بتسجيل مناسباتها التى سوف تنظمها أو تنوى االشتراك بها بشكل يتيح لجميع العاملين 

التعرف على طبيعة الحدث والمشاركين فيه والجهة المنظمة له وطبيعة الدور الذى سوف 

  .سسةتقوم به كل جهة بالمؤ

  :إدارة المراسالت اإللكترونية * 
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تيسير وتبادل الرسائل بين أعضاء المؤسسة بسرعة وسهولة ، وتوفير أكبر قدر : الهدف 

  .من تأمين سرية المعلومات إلى جانب ترشيد استخدام الموارد

ونى لبعض أو كل العاملين داخل المؤسسة أو أحد تبادل رسائل البريد اإللكتر: المهام

  .  كيانات المؤسسة

  :إدارة الخدمات اإللكترونية * 

         

تفعيل التواصل بين العاملين فى المؤسسة إلكترونياً والتغلب على الحواجز : الهدف 

 والزمنية داخل المؤسسة وإيجاد وسيلة سريعة ومبتكرة لمشاركة العاملين فى كافة المكانية

  .األحداث

  :المهام

وتتم من خالل طرح أحد الموضوعات سواء عامة، : دائرة الحوار .1

إقتصادية، إجتماعية، أو ثقافية للمناقشة كأحد اآلليات إلزالة الحواجز 

 .بين العاملين بالمؤسسة
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يتم لقياس الرأى حول :الخدمات داخل المؤسسةإستقصاء الرأى حول  .2

 .الخدمات أو القضايا الهامة

تمكن من تنظيم المواعيد وتسجيل أهم األحداث : األجندة اإللكترونية .3

 .اليومية

بتوحيد الشكل العام للمخرجات من :توحيد نماذج العمل المستخدمة .4

 .تقارير ودراسات ونماذج العمل الداخلية

نبذه عن أهم األنشطة التى تقوم بها :داراتاإلعالن عن نشاط اإل .5

 .قطاعات وإدارات المؤسسة

يمكن من خاللها : العروض اإللكترونية ونشر الثقافة داخل المؤسسة .6

استعراض جميع العروض اإللكترونية التى تمت بالمؤسسة، لضمان 

ما هي عالمات نجاح .استمرار التواصل وتسلسل األفكار بين العاملين

   :مركز ؟ التحول في ال

إقبال العاملين غير الفنيين على تعلم استخدام الحاسب للبقاء في دائرة االتصال  .1

 .الجديدة

  .التحول من مجرد استخدام النظام إلى االعتماد عليه .2

  .انتشار مبدأ الشفافية في المعامالت بين المديرين والعاملين  .3

  .ارتقاء مستوى تقديم الخدمات المالية واإلدارية التقليدية .4
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 .learning Organizationالتحول إلى المؤسسة المتعلمة  .5

التوثيق الكامل ألنشطة المؤسسة ومخرجاتها على مدار األعوام وبناء ذاكرة  .6

  .مؤسسية معلوماتية حقيقية

  

 النتائج والعائد من االستخدام

 .الدارة العليالتوسيع قاعدة البيانات الداعمة  .1

  .ل اإلداراتتوفير االحتياجات المعلوماتية من قب .2

  .)بين المقار(تقليل المراسالت البريدية وتكلفة وسائل نقل البيانات  .3

  .تقليل تكلفة تصوير المستندات الورقية القابلة للتداول العام .4

  .تقليل وخفض نفقات اإلدارة الداخلية .5

  .إعطاء فرص لتطوير أداء األعمال في اإلدارات المختلفة .6

  .ليةتحقيق مبدأ شفافية التعامالت الداخ .7

 . مستخدم فعلى 650أكثر من  .8

  . الكاملالتطبيق من  سنوات4 أكثر من  .9

  . والمخزنةجيجا بايت حجم الوثائق المستخدمة 22 أكثر من  .10

  . مقار متباعدة جغرافيا6ربط   .11

  . يومياً الكترونية مراسلة75أكثر من   .12
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  يق خالل اربع  سنوات من التطب تكليف من اإلدارة العليا1854إدارة أكثر من   .13

  .نظام سرية كامل يؤمن حقوق التشغيل وتداول البيانات  .14

 .) فني بالتبادل2مقتصرة في عدد (إدارة فنية  .15

  (Open System) بمنهجية النظم المفتوحة التطوير المستمر  .16

________________________  
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   :ي اتضح لنا االتمعوقات اإلدارة اإللكترونية في التنظيمات الحكوميةمن اهم : النتائج

  .ضعف البنية التحتية لالتصاالت والمعلومات  -1

 .الحكومية من المتعاملين مع الجهات األمية اإللكترونية لدى قطاعات غير قليلة  -2

 .عدم قدرة التشريعات والنظم اإلدارية على مواكبة المستجدات في هذا المضمار  -3

لقطاعات ضعف الوعي العام بأهمية ومزايا تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في ا -4

 .الحكومية 

عدم وجود هياكل تنظيمية واضحة ومحددة وشاملة لكافة أنشطة القطاعات  -5

 .الحكومية 

ضعف قناعة المسؤولين باإلدارات العليا باهمية اإلدارة اإللكترونية واعتقادهم    -6

 .أنها تقلل من سلطاتهم اإلدارية 

ة رغم توافر تجهيزات نقص التأهيل العلمي والتدريب للعاملين بالقطاعات الحكومي -7

هذا االتجاه خوفا على  لكل تغير في على أعلى مستوى توفرها الدولة مما يؤدي لمقاومتهم

 .وظائفهم ومصالحهم 

 .ضعف برامج التوعية اإلعالمية باإلدارة اإللكترونية الحكومية  -8

  : التوصيات النهائية 

   .لدولة لالتصاالت والمعلومات على مستوى اتأسيس بنية تحتية حديثة -1
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االبتدائية مرورا  نشر الثقافة اإللكترونية بدءا من تدريس الحاسب اآللي من المرحلة -2

 .بجميع األعمار والمستويات الثقافية في المجتمع 

إعادة بناء الهياكل التنظيمية وتصميم الوظائف بشكل يلبي متطلبات التغير وإعادة  -3

 .تخطيط الموارد البشرية العاملة 

 .العليا لمفاهيم تطبيق اإلدارات اإللكترونية تبنى اإلدارات  -4

 .مراجعة األنظمة واللوائح وإعادة صياغتها وتهيئتها  -5

 .وضع اإلستراتجيات الالزمة إلعادة تأهيل وتدريب الموارد البشرية  -6

 .وضع التشريعات القانونية والحمائية الالزمة للتطبيق اإللكتروني  -7

 .مكانات المادية للتطبيق الفعالتوفير اإلعتمادات المالية الالزمة واإل -8

 .وضع خطط وبرامج توعوية وتثقيفية لجمهور المتعاملين مع اإلدارات الحكومية  -9

 .وقت الحاجة . فيوضع الخطط البديلة لإلدارات اإللكترونية الستخدامها مباشرة-10
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