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 : ستخلصالم

 شدهفا  بةدف ن   تهدف  لدفالةدإ ىددع فة ادإ لدبات اددا لة لاطدإ داتاادة لة لار ليد،ا   ادإ             

 لدةشد ط   لدقد    فد   لألخاد   لدةقدف  اي بفنا لداي لدبة وفدتاإ د ثوار  ااجإ كاا ر تتوالا لة لار

 ىددع  تق افطإ ن شتإ ف  بددافاطج تاحول لة لاطإ لأل شتإ  نخذا  لدةش ط   لدولحف لدق    بفلطإ

 لداقنادإ   ةددل   ادي  لداتدوا  ثبددا  فد   كثبد ر  لةد،ا   اإ لة لار ظه ا  بذدك ىد،ا   اإ  ن شتإ

 لداحاادإ  لداندع  كإحدف    تاناهدد   تتااقدتهدد   لة لاطإ لدبة وفدا تقناإ ف  بهف  ليةافد ر لدبخا فإ

 .لة لار نعبدل كداإ اي لد لاسإ

 لة لار لةد،ا   ادإ  ىددع  لداحدول  بأهبادإ  لدثقداادإ  لداوعادإ  فسداو   ااع ض  ارب لدفالةإ ن صت

 ببدد  لدانظابدي لة لا   لدها،د   تةزطدز  ع دع  لدةبد    د بوظف لداوفي لدةب  اي ن  لتهد  لةاةبدل

 لة لاطدإ لدبحوةداإ   لدبة وفددا  ن ظبدإ  تتدوط   لةد،ا   اإ  لة لار ىدع لداغاا  عب اإ فع طاندةب

 لةد،ا   ادإ ة لار  لدنبددج   لةداخفل   ادي  لداوةدع  ضد  ار   لة لاطدإ  بلدجول د  كداإ تغتي بحاث

 .ى جدز لدبةدفالا  قت  تخفاض لدنفقدا كاق ا  لدباةف ر فزلطدهد ف  دالةافد ر لدبوظفا    ؤش
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Abstract 

This study aims to determine the requirements to apply electronic 

management, through the availability of the necessary requirements for 

successful application of e-management. After the fact that management 

has witnessed great developments as result of the electronic revolution 

which started in the last decade of the twentieth century and the start of 

the twenty one century. The management activities transferred gradually 

from being traditional activities into electronic activities. 

    The study recommended to: the need to raise the level of cultural 

awareness of the importance of the e-management and use of the e-means 

in the daily work of employees, work to strengthen the organizational 

structure of management, commensurate with the process of change to 

the e-management, the development of management information systems 
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computerized to cover all aspects of management. And to expand the use 

of e-forms to take the advantages of multiple benefits like reduce the 

expenditure and to reduce the time of work. 

 

 مقدمة:ال
 لدباسددا  ادي   لدنبدو   كدذدك  لدد له   عصد  د  اي  ليتصديا لدبة وفدا ت،نودوجاد تتوا ن     

 لدبهدد   فبداةدإ  ادي  جدذا   تغااد   ىددع  لة ا  دت  شدا،إ   ل اشددا   لداقنادإ  لدبة اادإ  لدبةتاددا 

  لةد،ا   ادإ   لدح،وفدإ   لةد،ا   ادإ  لة لار فثد   جفطدفر  فصدت حدا   سبع نصاحند ىج  لة لاطإ

 تحسدا   ن  طادف   حادث   لدحفطثدإ  لدبفددها   فد    غاد    لةد،ا   دي   لداة دا    لةد،ا   ادإ   لداجدار

 لد،ثاد   ددف   لهابدفددً   جدف  ن  جفًل لدتااةي اب   لةد،ا   اإ لدثوار بف   طا  د  لة لار اي لأل لء

 لدبة وفددا  خدالل   فد    لدبفددها    لدبصدت حدا  هدذ   عد    لاادإ  فة وفددا  ع دع  لدحصدول  ادي 

 تنق ند حاث ليهابد   ف  لد،اا  بددقفا تحظع لةد،ا   اإ لدح،وفإ ن   جف لدسدحإ  ع ع لدبوجو ر

 تاسدا   ع دع  تسددعفهد  لدباتدوار  لدا،نودوجادد  هدذ   أل  لةداخفل    لةد،ا   ادإ  لة لار ىدع بف اهد

طاف ل ج اد ن  لألعبددل قدف تحوددت ن  ادي     كبد  طب،   فد ىدع نق  لدواق لةاخفل   تق ا  لةج لءلا

  ضةت شةدال طقول (Fortune)ط طقهد ىدع لداحول ىدع نعبدل لد،ا   اإ لداو   ابج إ اواتش  

بددةصد    لةعجدد  كبدد ن  لدداةض  ادي غبد ر      (e or Be eaten Be) الكترونينا أو تككن    كن  

 ة لارادد   .لد،ا   دي  شديء بددقول بافددلل  ف حادد عصد  كد       شيءلد قبي تحفث ع  اقبنإ ك  

 لداي اي لة لار لألحفث لدبفاةإ هي (Digital or e-Management)لةد،ا   اإ  ن  لد قباإ

 لدانظدا    لداختدا   (لة لار  ظددلف  ل جددز  ادي  لألعبددل   شدا،دا  لة ا  دت  لةداخفل   ع دع  تقدو  

 تتدوط    لألاد ل     لدبددادإ   لداسدوطة      لة ادد   (لدشد كإ    ظددلف   )ىد،ا   اًد لد قدبإ لدقاد ر 

 .)لةد،ا   ي لداشااك بت طقإ  لدخففدا  لدبناجدا لدةب ادا

 المبحث االول: منهجية البحث

 أل ه لة لار  ف  فأدو  غا   اببد جفطفًل لتجدهًد لةد،ا   اإ لة لار تبث  الدراسة:أواًل: مشكلة 

بةففد د  تةف لة لار لداق افطدإ قدد ار ع دع      ع اه فاةدا  كد  عبد فخا فإ  فاد ئ ع ع نةس طقو 

 ظددلف   ع دع  ف  هند تحد ل هذ  لدفالةدإ ىدقددء لدضدوء   ليةاجدبإ دباغا لا لدةص   فات ادته   

 شد،   ادي  لدفالةدإ  فشد، إ  تحفطدف  طب،د   جددك  ضدوء  ليد،ا   اإ   ع دع  لة لار تتااة  فات ادا

 . ؟ ليد،ا   اإ دةب اإ لة لاطإل هي فات ادا  ظدلف فد  لداددي لداسدلل

لدا دفل    ادي  لةد،ا   ادإ  لة لار نهبادإ تتااقددا   فة ادإ  ىدع لدفالةإ   تهف أهداف الدراسةثانيًا: 

 لدة باإ ف  خالل  

لدبصددت حدا  فددع ليشدددار لدددع   ار ليد،ا   اددإ كاوجدده ى لا  حددفطث  لداةدد   ىدددع لة ل  .1

 .لدبشدبهإ

 .لة لار ليد،ا   اإ عندص   فبازلالداة   ىدع  .2

 .تولجه توظاف لة لار ليد،ا   اإلداة   ع ع نه  لدةقادا لداي  .3

 . لدوصول ىدع توصادا  قدط لدقور  لدضةفع ع لداة    .4

 بوضدو   ا   تسدابف لدفالةدإ نهبااهدد فد  نهبادإ لدبوضدو  لددذ  تاند دده         :أهمينة الدراسنة  ثالثًا:  

حاوطاه  لدندفار لدنسدااإ ادي لداحدوث  لدفالةددا ادي فجددل لة لار ليد،ا   ادإ           نهباإ ف  حاث 

الا طشدهفهد لدةددد  فندذ    د،و  لة لار ليد،ا   اإ ففهو  جفطف  حاو  ظه   ااجإ تحويا  تتدو 

اا ر لي اقدل ىدع ف ح إ لدةب  ليد،ا   ي بةافل ع  لداةدفالا لداق افطإ لدواقاإ لداي ت، ف لد،ثا  

ىثد لء لدب،اادإ لدة بادإ  ف لكدز لداحدث لدة بدي ببثد  هدذ           عد   اضدالا   ف  لدوقت  لدجهف  لدنفقدا

 لدفالةدا لدباة قإ بدة لار ليد،ا   اإ  ااجإ د نقص لدولضح ااهد.  
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  ظدلف لة لار ليد،ا   ادإ  ع  ت،شف نةدةااا  ا ضااا  ع ع لداحث طقو فرضيات الدراسة: 

 :هبد  نهبااهد اي بائإ لألعبدل لدحدداإ 

 نهبااهدد لب لز لة لار ليد،ا   اإ   ففهو  تا وااي   لدنظ طإ ف، طإلد ت  حدالدتسده   .1

 .د بنظبدا لدبةدص ر

فقدا دددإ بوظددددلف لة لار  هنددددخ لخاالاددددا جوه طدددإ بدددا   ظددددلف لة لار ليد،ا   ادددإ     .2

 .لداق افطإ

 

 المبحث الثاني: االطار النظري للبحث

 : اإللكترونية اإلدارة مفهوم -اواًل 

 لدة بادإ لدبسداحفثإ   لدبصت حدا ف  (e-Management)لةد،ا   اإ  لة لار فصت ح طةاا    

 فد  لداحدوث   جدفل  لدق اد   فوضدوعدتهد  بةدض  ىددع  نشددا   لدادي  لة لاطدإ  لدة دو   فجددل  ادي  تبدفدد 

 بةض اي تخا ف ن  تاشدبه قف تة طفدا  عفر لدبفهو  دهذل.  لدسدبقإ لدة باإ  لد،ادبدا  لدفالةدا

  ط دي  فدد  لةد،ا   اإ  فنهد لة لار  هو ني  لحف فجدل ع  تاحفث لدبحص إ اي  د،نهد لدجول ب 

 (42  2111  كسد (

  ىحدالل  لدواقادإ  لدبةددفالا  عد   ليةداغندء  ن هدد  ع ع لةد،ا   اإ دإل لار لدشدلع لدبفهو  -1

 لدخففدا  تحوط  لدبة وفدا دا،نودوجاد لدولةع ليةاخفل  ط طة ع  لةد،ا   ي لدب،اب

  .فساقد فنفذر فاس س إ ختولا حسب فةددجاهد ث  ف،اااإ ىج لءلا ىدع لدةدفإ

 ليتصديا تقنادا ع ع تةابف فا،دف إ ىد،ا   اإ فنظوفإ بأ هد لةد،ا   اإ لة لار تة   -2

 لد قبادإ  لداقناددا  بولةدتإ  تنفدذ  نعبددل  ىددع  لدادف    لة لا  لدةبد   داحوطد    لدبة وفددا 

   لدحفطثإ

 ع دع  لدقدلبدإ  لة لاطدإ  لدةب ادإ  بأ هدد  ىج للادد  تة طفدد  لةد،ا   ادإ  لة لار تة طدف  طب،د   -3

 ع دع   لد قدبدإ   لداوجاده  لداختدا   ادي  لألعبددل   شدا،دا  دإل ا  دت  لدبابادزر  لةف،د ددا 

 نهدفل   تحقادة  نجد   فد   حدف    بدف    د شد كإ  لخخد ط    لدجوه طدإ   لدقدفالا  لدبدولا  

 .)88  2112لدةدف    لدغدداي   ( لدش كإ

 فد ب،  لةد،ا   اإ  لداقنادا لدوةدل  لةاخفل  هي لدحفطث فةندهد اي لةد،ا   اإ لة لار -4

 لدبةندع  هدذل   طتددل    لةعدال   ن  لداجدار ن  لةج لءلا ن  لدانظا  ن  لدببداةإ تقاضاه

 .لة لاطإ غا  لألفوا حاع

 لةد،ا   ادإ   لدوةددل   لددنظ   بدةداخفل   لألعبددل  ل جددز   ظافدإ  هدي  لةد،ا   ادإ  لة لار -5

 ( لةد،ا   اإ  لدح،وفإ لةد،ا   اإ لألعبدل تشب  بحاث

 بصدوار   ليتصدديا  لدبة وفددا  ت،نودوجادد  لةاةبديا جباع تشب  لةد،ا   اإ لة لار -6

 .لألعبدل ن لء ث   ف  لد لطإ ت،دف  تحقة

  ليتصدديا  لدبة وفددا  ت،نودوجادد  لةداخفل   هدي  لة لار ليد،ا   ادإ  ن  فبدد تقدف   د              

 ف،دد   زفدد   فبدد    ن  ادي  لد،ا   اددً  لدخدففدا   تقدفط   لألعبددل لة لاطدإ   دانفاذ لدحفطثإ  لداقنادا

 لدخدففدا  تقدفط   ادي   لدس عإ  لدفقإ لدا، فإ   خفض لدانفاذ  ة عإ لأل لء جو ر زطد ر ىدع طؤ  

 لتخددج  لدصدحاحإ  ةد عإ   لدبة وفددا   تدواا   لةجد لءلا   تاسدا   لة لا  لدانظدا    تتدوط  

 . فادش ر  قاقإ فة وفدا ع ع لدق لالا لدباناإ
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 :ذات العالقةاإللكترونية مع بعض المصطلحات  اإلدارة عالقة -ثانيًا 

لخا   ففهو   فصت ح لة لار ليد،ا   اإ بددبصت حدا ليد،ا   اإ لألخ   فث  لداجددار         

ليد،ا   اددإ  لدح،وفددإ ليد،ا   اددإ  لداددي  اجددت عقددب ثددوار ت،نودوجاددد     ليد،ا   اددإ  لألعبدددل  

  لة لار لةد،ا   ادإ  لدح،وفدإ  بدا   لدخ د   كثد   حاث لدبة وفدا  ليتصدل بش،  فاادبع  ة طع 

 ةطآخ  ن هبد فخا فد   اا   ا  ةطن هبد فا ل اد    ا   اف  لدادحث ةطحاث ط   ا  لةد،ا   اإ

 دااددلدةب  عاددجب  طددن  لة لار لةد،ا   اددإ هيزجددزء فدد  لدح،وفددإ لةد،ا   اددإ  هددي تةنددي تحو  

 إاد لدان  ط هدي تةبد  ع دع تتدو     ثدإ طلدحف داابدةاخفل  لداقن إاىد،ا    دااىدع عب  إالدواق إطلة لا

 لخدد  لدبؤةسددإ ز نفددد لدح،وفددإ لةد،ا   اددإ اهددي كدد  فا،دفدد    لة لار لةد،ا   اددإ    إاددتلدبة وفد

  افد  خالدهدد لدد ب  بد     ا طد لةد،ا   ادإ لدادي    دااد ن هد زلدةب  ةطهذل لدف  ةاا هدط ثاجزء فنهد  ح

 هذل  إ الدةدد إالدحدةوبي ج  لداقن  الدبؤةسدا لداي تتاة  ظد  لة لار لةد،ا   اإ  جدك بدداشغ

آخد  ااد      ةطد ن  لة لار لةد،ا   اإ هي ف ح إ ةدبقإ فد  لدح،وفدإ لةد،ا   ادإ ز  نفدد ا      ةنيط

ضد  ار لةداخفل  فصدت ح        طد لدبةندع   ددذدك     ل طد دد      ان ه ز تد  ت جبدإ لدبصدت ح بحدذلا    

 يفصت ح لدح،وفدإ لةد،ا   ادإ اد     تا ط ثالة لار لةد،ا   اإ بفي ف  لدح،وفإ لةد،ا   اإ  ح

  اددب، بددإ ح،وفددإ تةا  الدبصددت ح  ادددداةا إا شددبود افددةط هددذل ي  دةددياجهدد  لدقدددائ بددةبدد  لدس

لألشدخدص  ى بدد فدع     عاد ع  فجبوعإ ف  لألشخدص   لدةالقإ ي ت،دو  فدع جب   ةا طفحف   أل ه 

 (45  2112 ج    ) فحف  ر  فة وفإ ئداافؤةسدا  ه

ىددع   صد  طع  ىطدا  لةع  ففاوح  ةا ط   ف  فصت ح لة لار اهو نع   نشب ضاع ع لدنق      

اي لدف دإ  كبد ن  لدح،وفإ لةد،ا   اإ ي تساتع ن  ح،وفإ اي  داطلدبساو عالألا ل   جب عاجب

  طح،وفدإ ن  تدف   إطد أل ب،د  طلة ا  دت ىجل ي   ةطد عد  ط   هدد الألعبدل لدبوك إ ىد عابجب د الدةدد  لدق

   دبزطدف فد    ةداة  فبدد    لة ا  دت ز  ةطد ب ف فدد  تحدول عب هدد بدد،دفد  ىددع عبد  عد  ط         ولا ف

 :ط ي فدلداوضاح  ذك  

 ن  لدبشد  عدا  فسداو   ع دع  ىد،ا   اددً  لألعبددل  ى لار طةندي  لةد،ا   ادإ  لألعبددل  ففهدو   -1

 لةد،ا   ادإ   لألعبددل  لةد،ا   ادإ  لداجددار   هبدد  ائاا  ىدي طنقس   هو لدخدصإ  لدبنظبدا

 . لداسوطة  لداجهاز لداواطف فث  تجداطإ لدغا 

 تنفادذهد  طجد    لدادي  لدح،وفادإ  لدخدففدا  ن  لدةدفدإ  بددوظددلف  تةندي  لةد،ا   ادإ  لدح،وفدإ  -2

 .لدح،وفاإ لدخففإ تقفط  بهف  لدةد  لدجبهوا ىدع لةد،ا   اإ بددوةدل 

 لألعبددل  عالقدإ  ت،دو    بددادددي  لةد،ا   اإ  لألعبدل نبةد  ف  بةف هي لةد،ا   اإ لداجدار -3

 .بددجزء لد،  عالقإ هي لةد،ا   اإ بدداجدار لةد،ا   اإ

 .لدشا،دا عا  ىد،ا   اًد تنفاذهد طا  لداي  لأل شتإ لألعبدل فنظوفإ هي لةد،ا   اإ لة لار -4

  لدح،وفدإ  لةد،ا   ادإ  لألعبددل  هبدد  الاسداا   بةدفط   فد   تا،دو   لةد،ا   ادإ  لة لار -5

 .لةد،ا   اإ

 لة ا  دت ضدبنهد    فد   ICT دوةددل   لةداخفلفهد  هدو  لدسددبقإ  لدبفددها   با  لدبشا خ لدقدة  -6

 لدوةددل   هدذ    بدف    دهدد   لأل ل لدا،نوددوجي  لدخاددا  بدعااداهدد   لةكسدا ل ت    لة ا ل ت

 .  لقةاإ تفدع اإ فة وفدتاإ بائإ تتااة لدبب،  غا  ف  طصاح  لدشا،دا
 

  لةد،ا   اإ لة لار ها،  طاا  توضاحي اة  لدش،  لداددي  اي
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 االلكترونية: اإلدارة تطور -ثالثًا 

 (46  2112 ج    )ع ع لدنحو ل  د    تذهب نغ ب لدفالةدا لدباخصصإعبوفد 

 

  لها وتجاوز اإلدارية للمدارس امتداد هي االلكترونية اإلدارة -1

 لدبدفلا    لة لا  لدف،د   داتدوا  فاصددعفلً  تداطخاددً  فسددال  حدف  ل  قدف  لة لار ادي  لدبخاصا  ى  

قددا  اللدة ففاةدإ  ىددع  لد،الةدا،اإ   لدبفاةدإ  ابد   لددزف    فد   قد    فد   نكثد   فدف   ع دع  لة لاطإ

لدةددبادإ   لدحد    نثنددء  لد،بدي لدبدفخ     لدع وكاإ  لدس لدبفاةإ اي  توجت تندفت  لداي لة سد اإ

   لدداة  فنظبدإ بدفخ   ا لدسدااندا  ادي  لدبوقفاإ لدبفاةإ  ث لدخبساندا بفلطإ اي ظ لدن ففاةإ لدثد اإ

 .ليد،ا   اإ لة لار بصةو  لداسةاندا اي فناصف لداتوا فسا ر دااو  لدثبد ادا اي

 (8شك  )

 تطور المدارس اإلدارية

  ع لأل بادا لدباة قإ بددبوضو . لدبصفا  ف  ىعفل  لدادحث  بديعابد  ع
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  اإلدارة في التكنولوجي للتطور امتداد هي االلكترونية اإلدارة -8

 إ د  لد قدبدإ لدقدب  لداختدا  عبددل  ن ىددع ل اقد     ث  لدةدف  فح  لخدإحالل ى ىدع لدافء فنذ هلتج حاث

 لددذ  طحددكي   لدصدندعي  لدذكدءخالل   ف  دإل سد  لدبحدكاإ ناإهلدذ ادا لدةب ىدعداناق   ا فجإ  د

لي ا  دت   دهد فنجةد     ن ىددع  لدخااد ر   لأل ظبدإ  ن  غدإ  لد ن  لخدادإ  لد لطدإ  ادي  لة سدد ي  لددذكدء 

فدع   لة لار دهد اا ت د تةدف تداطخادإ  إ د ف ح ن   فد  نكثد   ت،نودوجادإ  نبةدد   جلاعبددل  لأل  شدا،دا 

 (56  2112 ج    ) لدا،نودوجاد

 (0شك  )

 التطور التكنولوجي اتجاه االنترنيت واإلدارة الرقمية

 
 تطبيقينة  دراسنة  اإللكترونينة،  اإلدارة تطبينق  تفعين   فني  التنظيمينة  الثقافة دور ( 2011 ) ادا ق ىطهد    لدةدجز لدبصفا

  وزارة على

   غزر لألعبدل  ى لار قس  لةةالفاإ د جدفةإ فدجساا  قففت اةددإ غزة، محافظات – العالي والتعليم التربية

     

ادي    ةداب  ثقاد   عدبء  ىددع  لداق افطدإ  لة لار تحوددت  قدف  بأ ده  ليةداناد   طب،د   جكد   فدد  ع دع   بندء

 لدبنظبدإ لدبزطجادإ    بدوج   عا  لةد،ا   اإ لة لار دند توا  حا  اي تفاقهد   ىعدقإ لدقابإ ىتال 

 لة لار اي لد قباإ لدباوا ر لألبةد  فع لداق افطإ لة لار اي لدباوا ر لدبد طإ لألبةد  دا،دف  فصفال

 (52  2111  كسد (  دإل لار كنبوج  بانهبد طجبع  ن  لد قباإ 

  اةددادإ  ن للهدد  ادي  ةد اد  اقف   طؤث  لداق افطإ لة لار تفاقف  نف  هو لةد،ا   اإ لة لار طباز فد ى 

 : لداددي لدجف ل خالل ف  طظه  لة لاتا  با  لدفولاق  نب ز   لل هد 

 

 (1)جدول 

 اإللكترونية أبرز الفوارق بي  اإلدارة التقليدية واإلدارة
 اإلدارة االلكترونية اإلدارة التقليدية التصنيف

 الميزة
 للتلف تتعرض الورقية المعامالت

 .الوقت مع مرور

 والتقادم التلف م  مكم  في اإللكتروني النظام

 إلكتروني تخزي  وسيط م  أكثر عبر ويمك  تكمينه

 الحفظ
احتمال  المعامالت وأوراق مهمة

 ضياع

م   ملف أو معامالت أو بيانات أية فقدان صعوبة

 .اإللكترونية الشبكة على حفظها تم التي الملفات

 معاملة أي ع  الشبكة أرشيف في البحث سهولة .االسترجاع صعوبة الضياع

 االسترجاع
 الملفات حفظ تكاليف ارتفاع

 .واستخراجها والمعامالت

 التي الشبكة أو التخزي  وسائط ثم  فقط تكلف

 حملت

 سلفا المعلومات عليه

 .ضخمة مخازن إلى تحتاج التكاليف
 غرفة إلى الملفات عليها المحملة األجهزة تحتاج

 .صغيرة

 .البشري بالعام  تتكثر المكان
 بالملفات التالعب عدم الحماية برامج تضم 

 اإلضافة أو بالحذف سواء والمعامالت



2013 لسنة 1العدد  15اجمللد  . . .جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية   
 

حمكمة –فصلية  –علمية  – ـــــــــــــــــــــــــــــ دورية  03 
 

 البشري بالعام  تتكثر الحماية
 بالساعة يتم أجراء أي تسج  التقنية البرامج

 والثانية والدقيقة

التوثيق 

 والضبط

 وجها الموظف مع التعام  ضرورة

 .لوجه

 أو مكائ  الحاسوب، برامج خالل م  التعام  يتم

 الغرض لهذا المخصصة اإلدارة

 اإلجراءات
 أو أو التعب لالرتياح خضوعها

 .الطرفي  أحد م  الوساطة

 طرفي  بي  معاملة إجراء على يقوم افتراضي، لقاء

 .فقط احدهما سوى ال يوجد

 وأشهر أيام إلى تحتاج طبيعة اللقاء

 آالف استقبال يمكنها إذ السريع بالتفاع  تتميز

 رسائ  قصير، وإرسال زم  في أو الرسائ  الطلبات

 كبير لعدد

 التفاع 
 إلنجاز وأشهر أيام إلى تحتاج

 .المعامالت
 مراجعيها مع فائقة بسرعة تتفاع 

 .يوميا ساعة 24 خدماتها تقدم .الرسمي الدوام ساعات محدودية السرعة

 مدة الخدمة
نتيجة  الخاصة المهام إنجاز صعوبة

 .المتداخلة اإلجراءات
 وسهولة بيسر الخاصة المهام إنجاز سهولة

 المهام
 م  االستفادة إمكانية لها يتوفر ال

 .المعلوماتية الموارد
 .وتخزينها المعلوماتية الموارد استثمار على تقوم

 

 د انبادإ  لددف دي  لدبؤتب  ىدع قففت عب   اقإ .والتطبيق النظرية بي  اإللكترونية اإلدارة.فحبف ب    لدحس  حسا المصدر

 .لدسةو طإ   2009   لد طدض لة لاطإ

 

 االلكترونية البيانات وتبادل تطور نتاج هي االلكترونية اإلدارة  -0
 فدع لداجددار    لتسدةت  ضداة   تددق  ادي   لدبة وفددا  لدااد ددا  تاادد ل  كد دت  لداق افطدإ  لة لار ى 

بدا    د ااد ددا  لةد،ا   دي  لداادد ل   ادد   لة لار اأصداحت  لدولةدع   لدبدف   ىددع  داصد   لةد،ا   ادإ 

 فجديتده  ادي  فاخصصددً  قدفطبدً  لداادد ل  كدد   حادث   نخد     حولةداب  فجبوعدإ  ن   آخ  حدةو 

    شدا،إ (Intranet) لخ ادإ   لة ا  دت شدا،إ   فدع  نصداح  د ااد ددا  لةد،ا   دي  نفد لدااد ل لدضاقإ

 ادي  لة ا  دت  فسداخففي  جبادع  فدع  لدوطدب  عاد   لدبفادوح  لداادد ل   كذدك   (Extranet)خداجاإ 

 . لدةدد 

  اآللي التفاع  إلى اإلنساني التفاع  م  -3

عب اددا   ىددع  لدواقادإ  لدتااةدإ  جلا لة لاطدإ  لدةب اددا  جباع تحوط  تةني لةد،ا   اإ لة لار ى   

 ع دع  تةبد   حادث  )لةد،ا   ي لدةب  (طسبع فد ن  لدحفطثإ  لداقناإ لداتوالا بدةاخفل  ىد،ا   اإ

 ةدبدا  فد   لةد،ا   ادإ  لدبؤةسدإ  بده  تابادز  فدد  اند    فؤةسددتهد    لخ  لدبة وفدتاإ تتوط  لداناإ

 فد    لدبؤةسدإ  لألاد ل   ن لء ببسداو    لياتقددء   لدبة وفدتادإ   لدبددادإ  لدبدولا  لداشد طإ    كدإ لار 

 لة لار  حدو   لداوجده  لددفع   ىددع  بدف اهد  تدؤ    لدسدبدا  هدذ   لةد،ا   دي  اجبادع   لداحدول  خالل

 طا تدب  لددذ   لألفد   لدبةدصد ر   لدبنظبدا اي اةددإ ىج لء تحساندا ىدع تسةع حاث لةد،ا   اإ

  تاسدا   لدبنظبددا  ن لء فسداو   تحسدا   تابثد  ادي   لألةدةداإ  لدبزلطدد  فد   عدف ل  تحقادة  ع اده 

 .) 66  2112 لدةجبد    ( .لةج لءلا

 : تطبيق االدارة االلكترونيةالمبحث الثالث

 اإللكترونية: آثار تطبيق اإلدارة -اواًل 
لدبنظبددا   ع دع  لة لار تد خ آثددا  لدولةدةإ    ن بددط  فد   جفطدف   بد   لة لار ليد،ا   ادإ  ى    

 اقد   تةدو   لدادأثا لا ي  ن  هذ   لدولقع د ه  ظدلف  لةا لتاجادتهد لة لار عب هد  ع ع  فجديا

 ادي  لدبابثد   لة لا  لداةدف  ىددع  نطضددً  لد قبادإ   ى بدد   بددا،نودوجادد  لدبابثد   لدا،نودوجي ىدع لداةف

 كد دت  لدادي  لة لاطدإ  لددزف   ادألةددداب   فد   عفطدفر  دةقدو   ت لكبدت   لدادي  تتوا لدبفدها  لة لاطإ

  ةاشدهد  لدادي  لداغاد  كا دك    ةد طةإ  بائدإ  ااظ  اةددإ ت،و  ي قف دظ    لدبدضي دجحإ  فاللبإ 
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   لداب،دا  لدافوطض اي لة لاطإ لدب   إ  ف لدبزطفقاة تح ع ع ليد،ا   اإار لة ل تةب    حدداًد

ةداظ    ن هدد   ىي لدةبادة    لدادأث    اغ   ظدلفاد لة لار  اإ  بددادديلدف طة   ع ع لدقدلبإار  لة ل

ع اهدد    لد قدبدإ  ليد،ا   ادإ لألعبدل  ه  توجا   تنظا تختا    نتبث  لدق ب لدندبض د بنظبدا  

لة لار  تتاادة  ع دع  لدبا تادإ  لخثددا   تاضدح  لدجفطدفر  ليد،ا   ادإ ةداظ  هدي  ظددلف لة لار    

 :ط ي كبد  ليجابدعاإ  لدسادةاإ  ليقاصد طإ لة لاطإ لدبجديا اي ليد،ا   اإ

  لدةندصد  لة لار   ظددلف  ع د ع ليد،ا   ادإ لة لار  آثددا  لة لا   تدنة،س  لدبجددل  -1

 .لدانظاباإ لداائإ  ىصالح ائإهت خدصإ  بصفإ لة لا   د نشدط لد لاسإ

 ليد،ا   اإ لدح،وفدا ل اشدا ىدع ليد،ا   اإار لة لتتااة  لدبجدل لدسادةي  طؤ   -2

 لددوعي  زطدد ر  ىددع  تسدانف   لدف ددإ   لدبدولطنا   بدا  القدإ لدة  فد  جفطدف   بد   واهد ظ ن 

   ظد     لةداخفل  لأل دوطددا   تحفطدف  لدسادةددا   ضع اي لدبشداكإ تسها   لدسادةي

 2112 لدةجبدد    (  لي اخدبددا  لدسادةيلدابثا   اإ عب اي ليد،ا   اإ وفدالدبة 

 28 ( 

 صدندعإ  ادي  لد قبادإ   لدثدوار  ليد،ا   ادإ  لة لار آثددا  تاضدح  لدبجددل ليقاصدد       -3

 لدبة ادإ   لقاصدد طدا  نهباإ اي فقدب  نهباإ ان  لدبدل لدنقف   تضدلل  لدا فجادا

 .لة ادجاإ لدةب ادا اةدداإ نةولق جفطفر   زطد ر  ااح

  شدبودي  كبي بش،  طؤث ةو   ليد،ا   اإار لة ل  تتااة ى لدبجدل ليجابدعي   -4

 لدبسداوطدا   بدا  دباف قدإ  جفطدف  فةاددا  واهد  ظ  ليجابدعادإ  لدب،و ددا  جبادع  ع د ع

 لدثقداإ  عودبإ ليجابدعاإ  لالداأثا ذ ه   ف وفإ لدبة فة اإ ىدع ليجابدعاإ طسانف

 فد   لد غ  ع ع ليجابدعي   لداف،كف  لدبةد در اإ لدبح لدثقداإ اي عبع لدس  لداأثا 

 ن  كد دت  إه اد ن لدخدففدا   تقدف  لدادي  لدبنظبددا  فدع  ليجابددعي ر لدافدعد    تاد   زطدد ر 

 ) 2118 112 عب    فحبف ( ح،وفاإ

 تاضدح   دد  لدبسداوطدا فخا دف   ع د ع آثددا    ادإ  ليد،ا   ادإ   لة لار فشد     دحفلثدإ  ًل  ظد        

  لدشدةاي  لد ةدبي   لددفع   دضدبد  لةطجدبادإ  لخثددا  ع علدخا لء  ت كاز طنصب حاث  ي جبش،  

 طااةدإ   فد  دهلةدانادج   طب،د  لدادي  ااإ لدس دآلثداه لداناا  فق ا   فع ار ليد،ا   اإ لة ل دبش   

 .ليد،ا   ي لدةب 

 

  :المتطلبات اإلدارية لنجاح تطبيق اإلدارة االلكترونية -ثانيًا 

ى  عب اددإ لي اقدددل فدد  لة لار لداق افطددإ ىدددع لة لار لدحفطثددإ لدبةدصدد ر داسددت بدددألف  لدسدده            

 لداسا   ب  هي تحاد  ىدع جهف اي لداختا     قدإ ادي لدانفادذ  بدةضدداإ ىددع لدبادبةدإ  لد قدبدإ        

ا لدبةدصد ر   بةف لدانفاذ  حاع ي ت، ا اش  لدةفطف ف    ل لدةدد   لدبنظبدد   نثندءلدبساب ر قا  

فد  لدبؤةسددا ادي تحقادة لألهدفل  لدادي        ( % 21) اي تتااقهد  حاث تشا  لدفالةدا ىددع اشد   

فدد  ( %81)   حددف ا تددأخا  اددي تسدد ا  لدنظددد  عنددف حددولدي   لداتااددة فشدد   حددف تهد عنددف بددفء 

ف  لدبؤةسدا عد  فشد    تنفادذ لدنظدد  قاد  ت،ب اده      (  %41 ) لدبؤةسدا  بدةضداإ ىدع تندزل
 

ي بف ف  لةاافدء لدش  ط  فات ادا لداتااة لدندجح دإل لار ليد،ا   اإ  حاع طحقة لداتااة دذدك 

 ) 28  2118 لدبسةو  (. لألهفل  لدب جور فنه

لدادي تنددفا  تحدت  ظدددلف   ليد،ا   اددإ  لة لاردنجدددح تتاادة   لة لاطدإ  طب،د  تحفطدف لدبات ادددا    

   تيإ كبد هي فوضحإ اي لدجف ل لخلدةب اإ لة لاط
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 (8) جدول 

 اإلدارة االلكترونية المتطلبات اإلدارية لنجاح تطبيق
 المتطلبات التفصيلية المتطلب الرقم

 التخطيط 1
 وجود خطة استراتيجية للتطبيق .1

 وجود خطة تشغيلية للتطبيق. .8

 التنظيم 8

 إجراءات إدارية بسيطة. .1

 الهيك  التنظيمي المناسب لعم  المنظمة. .8

 وجود نظام إداري ومالي مناسب لعم  المنظمة.  .0

 القيادة 0

 اإلدارة العليا لتطبيق اإلدارة االلكترونية.توفر دعم  .1

 توفر منهجية مشاركة ذوي العالقة في تطبيق اإلدارة االلكترونية. .8

 وجود نظام تحفيزي فاع  ومناسب للعاملي . .0

 مراعاة الجانب االجتماعي في التعام  مع العاملي .  .3

 نظام رقابي مناسب لعم  المنظمة .1 الرقابة 3
 لدبصفا  ف  ىعفل  لدادحث بديعابد  ع ع لدبصد ا لدبذكوار اي لةطدا لدنظ   د بات ادا لة لاطإ. 

 

 

 تحدف   لدادي  لة لاطدإ  لدوظافدإ  بأ ده  لداق ادف   ببفهوفده  لداختدا   طةد   التخطنيط االلكترونني:    -1

 بانبدد   داحقاقهدد  لدبندةداإ  لدوةددل   ىطجدد   ثد   ددإل لار  لدافصدا اإ   لألهدفل   لدةدفدإ  لدبنشدأر  نهدفل  

  لدب  دإ لدولةةإ  لألهفل  لتجد  اي  طندفا،اإ عب اإ اهو(  e-Planning ) لةد،ا   ي لداختا 

 طحدف   لددذ   لداق ادف   د اختدا   خالادد  لدبسداب    لداتدوط   د اجفطدف   قدب دإ  لألفدف    قصدا ر   لخ ادإ 

 كفددءر  ع دع  ةد اد  طدؤث   لألهدفل   تغاا  ط،و  فد  عد ر لدقد فإ لدسنإ اي تنفاذهد نج  ف  لألهفل 

 .لداختا 

 ن  ت،دو   ت طدف  دبدد  لدبسداقإ  لداهائإ اي كثا ر فزلطد ده لداق افطإ لدبد طإ لدش كدا اي لداختا  ى   

 اي لدسوق تنداساإ فازر تحقاة نج  ف  د ش كإ لدجوه طإ د قفالا لدباأ ي  لداحفطف لدش كإ ع اه

 ن  لدببداةدإ فنهدد   اي عفطفر  قف ن جه د اختا  كد  لدبقدب  اي د بولا   لدبفا    لداخصاص

 لدادو   دداس   فنداسدإ  ع دي   ت كادز     لداائدإ  ادي  د اغا لا ليةاجدبإ  عف  لداقااف طساب لداختا 

 لدسد طةإ  د اغاد لا   ليةداجدبإ  بددب   دإ  طاباز لةد،ا   ي لداختا  ن   جف بانبد  لدغف اي لداقدء

 بدةضدداإ  لددف اد   لدبساوطدا ىدع لدة اد لة لاطإ لدبساوطدا ف  لداختا   ظافإ لداائإ   ل اقدل اي

  لدقحتدد ي  ( لدوطدب  فولقدع  فنداسدإ  ظد   ادي  لألهدفل     ضدع  لداختدا   ادي  لدزبدل  ىدع فشداكإ

2116  82 ) 

 حاث لألهفل  ف  لةد،ا   ي   لداختا  لداق اف  لداختا  با  لدف  ق لداددي لدجف ل  طوضح  

 .لدختإ  ضع اي  لدبشداكا  لدزفني  لألاة

 

 (0)  جدول

 اإللكتروني والتخطيط التقليدي التخطيط بي  مقارنة
 اإللكتروني التخطيط التقليدي التخطيط

 المختلفة للظروف لالستجابة متعددة خطط الشركة واتجاه أعمال توجه واحدة خطة

 ال(األمد قصيرة أو متوسطة أو طويلة خطة

 واحدة سنة ع  يق  أمدها
 )أو شهر فص  أو أسابيع أيام، أمدها( وآنية قصيرة خطط

 ووسائ  ومراح  األهداف تحدد الخطة

 تنفيذها

 وال االتجاه يرشد واحد عام مبدأ أو بسيطة قواعد الخطة

 يقيده

 المستويات لجميع ضروري بالخطة االلتزام

 االتجاه ووحدة لغرض التنسيق

 الديناميكية باالستجابة االلتزام أج  م  جدا مرنة الخطة

 .للتغيرات

 ةالشرك قدرات على ترتكز الخطة
 والزبائ  وحاجاتهم المتغيرة األسواق على تركز الخطة

 والمحتملة اآلنية

 خارج الخطة العم  على القدرة عدم م  تكتي المخاطرة بتنفيذ االلتزام عدم م  تكتي المخاطرة
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  الخطة

 الخطة وضع أج  م  ضروري االبتكار

 األفض 
 المتغيرة للظروف لالستجابة التنفيذ عند ضروري االبتكار

 هم والعاملون المخططون هم المديرون

 المنفذون

 مدخ  (والعاملي  المديري  م  المبادرون هم المخططون

 ) الشبكية االتجاهات ك  في – الجميع

 عالية بدرجة واحتمالية غامضة، عامة، األهداف للقياس وقابلة واضحة، محددة األهداف

 الزبائ  وحسب السوق في الفرصة حسب مفتوحة الوسائ  النجاح لضمان بدقة محددة الوسائ 

 األداء ترشيد في رئيسية أداة الخطة معايير

 وتعزيزه

 أج  م  إنجاحه مطلوب هو ما في الرئيسية األداة هي الثقة

 الشركة
 243 ص   2004 لدسةو طإ  لد طدض  د نش   لدب طخ  لا  اإللكترونية اإلدارة عاو    ج   ج    لدبصفا

 

  ة سد إ  لدانظابدي  لدها،د   حادث  فد   بددب،دد   لاتادطدد  لألكث  هو لدانظا : اإللكتروني التنظيم -8

  نقد   لدشد كإ   لخد     ظافاإ كثداإ نكث  ت،و  لداي  لد ةباإ لدانظاباإ عا  لدبساوطدا لأل لف 

 .لدش كإ   ظافاإ خدا  كثداإ

 لدبهدد     د سد تإ   لةدع  داوزطع لدفضفدض لةطدا هو(  e-Organizing ) لةد،ا   ي لدانظا  ى 

لدهدف    ل جددز  نجد   فد   ف،دد   كد    ادي  لخ دي  لدانسداة  تحقدة  لدادي  لألاقادإ  – لدشدا،اإ   لدةالقددا 

 لدانظدا   ىعدد ر  فدع  تا لادة  لدادي  لدةباقدإ  لداغاد لا   حدف   ن  لدانظدا   طب،د    ألطد ل   لدبشدا خ 

  ل  د اي لدجف ل  كبد لةد،ا   ي  فع لدانظا  لة ا  ت ظ  اي د بنظبدا

 

 (3) جدول

 التنظيم بوظيفة العالقة ذات لإلنترنت األساسية التكثيرات يوضح
 إلــــــى  ـــــــــم وناتـــــــــــالمك

 الهيك  التنظيمي

 العمودي التنظيم 

  الثابتة الوحدات على القائم الهيك  

 الواحدة التنظيمية الوحدة تنظيم 

 أسف  – أعلى التنظيم _ 

 محدد تنظيمي هيك  ذات شركة. 

 المشروعي أو المصفوفي التنظيم 

  الفرق على القائمة الهياك 

 المصغرة الوحدات تنظيم 

 اليسار إلى اليمي  م  مخطط  

 محدد تنظيمي هيك  بدون شركة. 

 اإلداريالتقسيم 

 األقسام أساس على اإلداري التقسيم 

 الوحدات أو

 التقليدي اإلداري التقسيم. 

 الفرق على القائم التنظيم . 

 تحالفات على القائم الخلوي التنظيم 

 .خارجية أو داخلية

 سلسلة األوامر

 السلطة أو اإلدارية األوامر سلسلة 

 الخطية

 الخطية األوامر سلسلة 

 المباشر الرئيس أحادي التنظيم 

 السلطة أو االستشارية الوحدات 

  االستشارية

 المدارة والفرق المستقلة الوحدات 

 ذاتيا

 أو المباشر الرئيس ثنائي التنظيم 

 المباشري  الرؤساء تعدد

 الرسمية

 التفضيلية والسياسات اللوائح 

 واإلجراءات القواعد  

 والمجدولة القياسية العم  جداول 

 .مسبًقا

 المرنة السياسات 

 الذات إدارة أو ذاتًيا المدار الفريق  

 والمتغيرة المرنة العم  جداول. 

 المركزية والالمركزية
 القمة في السلطة:المركزية. 

 الموزعة السلطة:الالمركزية. 

 السلطة مراكز تعدد.  

 المدارة والفرق المستقلة الوحدات 

 .ذاتيا

 القياسية أو المعيارية

 كثيف عم  تقسيم 

 محددة أداء وإجراءات قواعد 

 المهام أداء في موحدة سلوكيات. 

 المهام في التنوع .  

 وإثرائه العم  توسيع  

  اإلداري التمكي. 
 311    ص 2009  لداوزطع  د نش  لدة باإ لدادز ا   لا: عبد .اإللكترونية والمعرفة اإلدارة.عاو   ج     ج  المصدر
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  اجإ طحا  لدذ  لداش   لدةنص  ع ع لعابد هد ىدع لدقاد ر نهباإ تةو  : اإللكترونية القيادة -0 

 لدبشد      نهدفل   تحقادة  نج  ف  فةد تنففج لداي لدبخا فإ لة اد  عولف  با  لألهباإ ف  عدداإ

 لداحدفطد   هدذل    كدد    لدةددف و    لدبهدد   هبدد  نةدةدا   تحدفطد   لدسددبة  ادي  لدقادد ر   لجهدت  حادث 

  هدو  لدبهدد    ع دع  لدب ت،دز  لدبدفخ   ففخ ا   ظهوا ىدع ن   فبد بوقاهد لة لار لهابد  طاقدةبد 

 لدبدفخ    هدو  لدةددف ا    ع دع  لدب ت،دز   لدبدفخ   لدانظدا    قدور  ع ع لدقدلبإ د قاد ر لدص ب لدبفخ 

 دقدلدفه   لدب ل ةا   قاول  لدب ل ةا   لدقدلف با  لدةالقإ  قور لدشخصاإ قور ع ع لدقدل  لدب  

  ) 28  2118لدبسةو   ( ااه   تأثا  

  :لداددي لدش،  خالل ف  لدقاد ر ت كاز تتوا توضاح  طب، 

 

 

 
 (3شك  )

 يوضح تطور تركيز القيادة
 327   ص 2009  لدتادعإ   لداوزطع د نش  لدباس ر  لا:عبد .لةد،ا   اإ لة لار.ةبا  فحبف نحبف  لدبصفا  

 

 

 لةد،ا   اا   لدقد ر لداق افطا  لدقد ر با  لدف  ق  ياددلد لدجف ل  طوضح 

 

 (5) جدول

 القادة االلكترونيي بي  القادة التقليديي  و قارنةم

 د االلكترونيـــالقائ د التقليديـــالقائ

 عدة اتجاهات في متعددة وظيفية متغيرات واحد اتجاه ذو ثابت وظيفي سير خط

 اإلنصات ويجيد المبتكرة بكفكاره العم  يدير الكالم ويجيد بصوته العم  يدير

 أو بالمصادفة ويتعام  التعلم إلى مضطر غير

 اإلكراه
 واالختيار بالعمد ويتعلم التعلم إلى مضطر

 التركيز كثيف التركيز واضح

 والشبكات واألفكار بالعالقات يرتبط واألفراد بالمؤسسة يرتبط

 األج  وقصيرة متتالية أهدافه ) أهمها التقاعد معاش (األج  طويلة أهداف

 الجيد الحكم في نموذج الذاتي الحكم في نموذج

 والتركيز العامة والصورة بالنتائج يهتم فيها ويغرق بالتفاصي  يهتم

 وجرأته علمه على يعتمد الوظيفية ومكانته عمره على يعتمد

 اإلدارية أدواته أهم ومالمحه مظهره
 أدواته أهم م  لغته ومالمح االتصال في أسلوبه

 اإلدارية
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 اآلخري  مؤسسات على ومنفتح تواصلي ورفاقه مؤسسته على ومنغلق انطوائي

 مستمع وإما محاور إما ) وسطية دون م  (صدامي وإما مجام  إما

 طوال حزي  وإما سعيد إما المزاج، فهو أحادي

 اليوم
 متعدد

 (Globalize)ومحلي  عولمي (Localism)محلي 

 األمان لهامش ويسعى المخاطرة يتجنب
 قب  يغادرها وأحيانا جديدة بمشروعات يخاطر

 الفش 

 المجاالت بي  الفص  قلق م  يعاني التكنولوجيا تحدي قلق م  يعاني

 الجيد الحكم في نموذج الذاتي الحكم في نموذج

 02:العمر 53:العمر
 لةفددالا  ف كدز  ظادي    نبدو 1 لدبجدديا  لداتااقددا ط  : لد قبادإ   لة لار)   2115 (عادد   بشدا   لدبصدفا  لدةدالق   

 .لةةا لتاجاإ  لداحوث د فالةدا

 

  لي جدز لأل لء  قاد  لدةب  فادبةإ بأ هد لداق اف  بش، هد لد قدبإ   تة  اإللكترونية الرقابة -3

 لداي ليطجدباإ لي جدزلا تحف  بحاث اقدباإ  فةدطا  بدةاخفل  فخت  هو ببد ده  فقدا اه لدفة ي

 لألهفل  تحقاة  بدداددي فساقاال   تالااهد فةددجاهد طجب لداي لدس ااإ  لي ح لادا طجب تفعابهد

 بهدد  لتسدبت  لداي لدخصدلص نب ز  ف ) 44ص   2008   صددح ب  خ افإ لدبسةو   (لدبت وبإ

 هدي  لد قدبدإ  كدو   ادي   لضدحد  فدد طظهد     هدذل  د بدضدي   فوجهدإ  اقدبدإ  ن هدد  هي لداق افطإ لد قدبإ

 فة ادإ  ع دع  قدفار  نكثد   اإ هدد  لةد،ا   ادإ   لد قدبدإ  نفدد  . لدانفادذ  لداختدا   بةدف  لدادي  لدب ح دإ 

 ت،و  لدانفاذ اوا تسج  لداي اددبة وفدا لدحقاقي  بأ ل  بددوقت ن ي بددانفاذ لدخدصإ لدباغا لا

 بددادددي   ليطدال   لدانفادذ  عندف  ن  قاد   لداغاد لا  فة ادإ  ف  فبد طب،نه لدوقت  فس اي لدبفط  دف 

  فدس  ادي  تص  لداي لداصحاح ىج لءلا ف  ط ز  فد يتخدج خدا  لدسات ر لدنشدط لتجدهدا ع ع

 فد  هذل لدبساب ر  لد قدبإ  تحقاة لدزفناإ لدفجور ىدغدء  بدداددي ع  لدانفاذ  لدبسئودا  ىدع لدوقت

 ( 12  2112   لدةالق لدا، طاي ( لدادداإ بددنقدط تحفطفهد طب،  كثا ر فزلطد دهد طحقة ن  طب، 

 .ف  لدف اطإ بفي لدبساب ر لد قدبإ بساب لد قدبإ  اي لدفلخ اإ لدبفدجآا ف  لأل  ع لدحف -1

 .اي لد قدبإ لدبت و  لة لا  لدجهف ف  طق   فبد  هذل لدثقإ  ع ع لدقدلبإ لدةالقدا تحفاز -2

 لألعبددل  شدا،إ  ادي  لدبشدا كإ  لدشد كدا  لدبدوا ط    لدشد لء   عب ادإ  ىددع  لد قدبدإ  توةداع  -3

 لدخداجاإ.

لداأكادف   دصدددح  لأل شدتإ  ن  لدةب اددا  ن  لدبدفخالا  ع دع  لدقدلبدإ  لد قدبدإ  نهبادإ  تق داص  -4

 .بددنادلج لد قدبإ ىدع نق   ىج  اهي لدنادلج ع ع لدبازلطف

 بد    اهدي  كااد   حدف  ىددع  لدشد كإ  ادي  طوجدف  فددجل  فة ادإ  ادي  لدجبادع  ل خد لط  ع دع  تسدعف -5

 خ(.هند فدجل طة   لد،  (بنب   صفه طب،  لدذ  لد قدبإ
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 :االستنتاجات

لةجد لءلا     لألةددداب    لدنظ طددا    لدبفددها    ادي  شددفال  ليد،ا   ادإ تحدوي   لة لار تبثد   

 خاد ر  ن  جددهزر   صدفإ  داسدت   هدي  لداق افطدإ   لة لار تقدو  ع اهدد   لدادي  لداشد طةدا   لدهادكد    

 لداقنادإ    ظدد  فا،دفد  فد  لدب،و ددا     فةقدفر   ى هدد عب ادإ   اقد   بد     تتااقادد   ق هدد  طب،  فساوا ر

 عفطفر تولا  فات ادا ف  يبف  بدداددي  غا هد  لداش طإ لداائاإ  لداش طةاإ  لدبدداإ  لدبة وفدتاإ 

 هدو فدد طب،نندد فد  لةداناد        لدولقع  حاز ىدع  ىخ لجه ليد،ا   اإ لة لار داتااة ففهو  فا،دف إ

 فد ط ي 

 لدةبد    ظد   هنفةدإ كد    ىعدد ر  ليد،ا   ادإ  لة لار ىددع  لداق افطدإ  لة لار فد   لداحدول  طات دب  -1

 لدانظدا   لداختدا   تشدب   ى لاطدإ لد،ا   ادإ   دوظددلف   تحوط هدد  لداق افطدإ  لة لا  لدبنظبددا 

  لد قدبإ   لداوجاه

 فد   ليد،ا   ادإ  لة لار لةداخفل    عب اددا  ىج لءلا دافةا  فهبإ ى لاطإ فات ادا توجف -2

 لة لار لةاخفل  طات اهد تغا لا ن  لد،دااإ يةااةد  بددب   إ تاس  خت  نهبهد   ضع

 تز طدف  ليد،ا   ادإ   لة لار لةداخفل   ع دع    فسدًاد  لدةددف ا  عق ادد   ليد،ا   ادإ  تهائدإ  

   ليد،ا   اإ لة لار لةاخفل  ع  تفاطااإ بف الا لدةدف ا 

 لدبجدديا لة لاطدإ   ادي  ليد،ا   ادإ  لة لار تتااقددا  تةدوق  لدادي  لدبهبدإ  لدبةوقددا  ى  -3

 لة لار بد لفج  داشدجاع تتاادة   لدالزفدإ  لدبد طدإ  لدحدولاز   قدص  هدي   قوطدإ  بفاجإ  لدفناإ

 لة لار داتااة لدالزفإ لدفناإ  قص لةف،د دا  لدبخاصا   لدخا لء  غاد  ليد،ا   اإ 

 .ليد،ا   اإ

 

  التوصيات

  بندء ع ع فد توص ت ىداه لدفالةإ ف   ادلج  طب،  تقفط  لداوصادا لدادداإ

 لة لار داتااة لدالزفإ لداحااإ لداناإ    تواا لةد،ا   اإ لة لاطإ لداقناإ  ش  ع ع لدةب  -1

  لةد،ا   اإ

 بد لفج   ضدع  خدالل  فد   ليد،ا   ادإ  لة لار  حدو  لداحول ع ع  تهائاه  لدةدف ا  تشجاع -2

 دةب ادإ  لدداةض  طادفطهد  لدادي  لدبقد فدإ  ع دع  د اغ دب  د حدولاز  جادفر  ن ظبدإ   اصدف  تفاطااإ

 لداغاا  

فد  خدالل  شد  ثقدادإ لدةبد        لةد،ا   ادإ زطد ر لدازل  لة لار لدة اد باتاادة   عد  لة لار    -3

 ليد،ا   ي   ش  لدبزلطد  لدفوللف لدندتجإ ع  تتااة لة لار ليد،ا   اإ با  لدبوظفا   

ض  ار فشدداكإ فخا دف لدبسداوطدا لة لاطدإ ادي لداختدا    ضدع لألهدفل   لداد لفج           -4

  لةد،ا   اإ تتااة  لةاخفل  لة لارلدباة قإ بسادةإ 

 ليد،ا   اإ. ض  ار ليهابد  ف  قا  لدجدفةدا بإ خدل فول  تفاطساإ ع  لة لار -5
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 : قائمة المراجع
 اإللكترونية الوثائق إدارة نجاح متطلبات ":( 2008 ) عب   عزلا كسد   فحبف  خا  -1

 لةةالفاإ لدجدفةإ فدجساا   اةددإ " فلسطي  في والمعاشات للتكمي  العامة في الهيئة

 .ا ستا  لداجدار  غزر  ك اإ

العالقة بني  بعنض المتغينرات التنظيمينة وتطبينق اإلدارة االلكترونينة         ال  ع ع كسد  -2

لألزهد     جدفةدإ    فنشدوار  غاد   فدجسداا   اةدددإ  في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة،

 .   2111 ا ستا     غزر

 دة و  لدة باإ لدقده ر   " المعلومات إدارة نظم":( 2003 ) لد لزق عاف عالء لدسددبي  -3

 .لدحدةب  فص 

  لدتاةإ لأل دع   لا  للد  د نشد    ،" اإلدارة واألعمال"لدةدف    صددح  لدغدداي  طده  -4

  .2112 لداوزطع  عبد   لألا    

 نشد   لدتاةإ لأل ددع   لا  للد  د   اإلدارة واألعمال"،لدةدف    صددح  لدغدداي  طده  ز  -5

         .2112 لداوزطع  عبد   لألا    

 المفهنوم  بني   الفائقنة  التقنينة  عصنر  فني  العربينة  الحكومينة  اإلدارة.لدةجبدد    عبد     -6

 لدسدد    بي لةفدالا   لةد،ا   ادإ  فدؤتب  لدح،وفدإ   ىددع  قدففت  عبد    اقدإ والواقنع،  

2007  . 

 المفهنوم  بني   الفائقنة  التقنينة  عصنر  فني  العربينة  الحكومينة  اإلدارة.لدةجبدد   عب    -2

 لدسدد    بي لةفدالا   لةد،ا   ادإ  فدؤتب  لدح،وفدإ   ىددع  قدففت  عبد    اقدإ والواقنع،  

2007     

 ظاي   نبو1  طالمجاالت والتطبيقات: الرقمية اإلدارة )   2115 (عاد  لدةالق  بشا  -2

 . لداحوث لةةا لتاجاإ د فالةدا لةفدالا ف كز

 اإللكترونية الحكومة مشروع نجاح متطلبات" :( 2006 ) لد تاف عف ىب لها  لدغوطي  -2

 لدجدفةدإ  فدجسداا    اةدددإ  " لدف سدتاناإ  النوزارات  فني  العلينا  اإلدارة نظنر  من  وجهنة  

 .ا ستا    لداجدار  غزر ك اإ لةةالفاإ 

الثانوينة   المدارس لمديري اإلداري االتصال تطوير " :( 2008 ) حبد  حس   ةا  لدف ل  -11

 لةةدالفاإ   لدجدفةدإ  فدجسداا    اةدددإ  " لةد،ا   ادإ  اإلدارة ضنوء  فني  غنزة  بمحافظات

  غزر  ا ستا   لدا باإ  ك اإ

 تطبينق  ومعوقنات  ومتطلبنات  مجناالت " :( 2006 ) فادداخ  ةدةف  بد   شددلع  لدقحتدد ي   -11

  دطف جدفةإ فنشوار  غا  فدجساا  اةددإ " السعودية السجون في اإللكترونيةاإلدارة 

 .لدسةو طإ لد طدض  لألفناإ د ة و   لدة باإ

   اإلدارة لتطبينق  والمادينة  البشنرية  المتطلبنات " :( 2008 ) صدددح  بد   خ افدإ  لدبسدةو    -12

 بمحافظة ووكالئها المدارس مديري نظر وجهة م  الحكومية المدارس في اإللكترونية

 لدة بادإ  لدبب ،دإ  لدقد     ن  جدفةدإ  لدا بادإ   ك اإ فنشوار  غا  اةددإ فدجساا  " الرس

   لدسةو طإ

 الوظنائف،  اإلسنتراتيجية،  :االلكترونينة  والمعرفنة  اإلدارة :(2009 ) عادو    جد    جد    -13

     عبد .  لداوزطع  د نش  لدة باإ  لا لدادز ا   المجاالت

 الوظنائف،  اإلسنتراتيجية،  :االلكترونينة  والمعرفنة  اإلدارة :(2009 ) عادو    جد    جد    -14

 عبد .  لداوزطع  د نش  لدة باإ  لا لدادز ا  المجاالت،

 خدددف  ت جبدإ    البشنرية  للمنوارد  االلكترونينة  اإلدارة ،فداكهدد   جدابس  ب لطدد    هوب،نز -15

 .   2006 فص     لدقده ر    لداوزطع د نش  لدفدا ق  لا لدةدف   

 

 

 


