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 الملخص.

دراسة حالة وزارة المالية ، أثر تطبيق اإلدارة االلكترونية على التطوير التنظيميتناولت الدراسة 
دور تطبيق اإلدارة االلكترونية على التطوير . هدفت الدراسة الى التعرف على بوالية النيل األزرق 

ير البرمجيات وقواعد الوقوف على مدى تأث، و التنظيمي في وزارة المالية والية النيل األزرق 
قياس وفحص الواقع الحالي لإلدارة االلكترونية في تطوير ، البيانات على التطوير التنظيمي

تطبيق اإلدارة االلكترونية على التطوير  أثرما . تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال المنظمات
 ؟ اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.التنظيمي

ضمان تدفق المعلومات دد من النتائج منها: اإلدارة االلكترونية تعمل على توصلت الدراسة الى ع
إدارة االلكترونية كأداة فعالة في تسهيل وتفعيل األداء وجاهزية مستمرة، بدقة وكفاية وتوقيت مالئم 

، تطبيق اإلدارة االلكترونية يتطلب متخصصين في تقنية المعلومات والتنسيق الدائم الوظيفي
بين األقسام واإلدارات المختلفة، هنالك معوقات تحول دون تطبيق اإلدارة االلكترونية  والمتواصل

االستخدام األمثل لوسائل بالوحدات الحكومية. أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها: أهمية 
الربط الشبكي بين جميع بالوزارة و التقنية الحديثة واالستفادة منها في تطوير العمل اإلداري 

االستفادة من خريجي نظم و  حدات اإلدارية لتسهيل عملية تبادل المعلومات بين الوحداتالو 
 إدارية.المعلومات في تطبيق مفهوم اإلدارة االلكترونية بتصميم برامج 

 الكلمات المفتاحية: اإلدارة االلكترونية، التطوير التنظيمي، شبكة االنترنت، الوحدات الحكومية
Abstract. 

The study dealt with the impact of applying electronic management on 

organizational development, a case study of the Ministry of Finance in 

Blue Nile State Region. The study aimed to identify the role of applying 

electronic management on organizational development in the Ministry of 
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Finance in the Blue Nile region, and to determine the extent of the 

impact of software and databases on organizational development, 

measuring and examining the current reality of electronic management in 

the development of organizations. The problem of the study represented 

in the question: What is the impact of the application of electronic 

management on organizational development? The study followed the 

descriptive analytical approach. 

The study reached a number of results, including: electronic 

management works to ensure the flow of information with accuracy, 

adequacy, appropriate timing and continuous readiness, the application 

of electronic management requires specialists in information technology 

and permanent and continuous coordination between the various 

departments and departments, and there are obstacles that prevent the 

application of electronic management in government units. The study 

recommended a number of recommendations, including the importance 

of optimal use of modern technology, and benefit from information 

systems graduates in applying the concept of electronic management by 

designing administrative programs. 

Keyword: Electronic Management, Organizational Development, 

World Wide Web, Government Units. 
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 المقدمة:
لقد شهد العصر الحالي تطورا هائل في عالم االتصاالت والمعلومات والذي أصبح يلعب    

دورا هاما في حياة المجتمعات سواء كان ذلك على مستوى الجماعات واألفراد، أو على 
مستوى المؤسسات، األمر الذي جعل المؤسسات تواجه العديد من التحديات لمواكبة هذا 

 والتكييف معه. التطور السريع
تعد اإلدارة االلكترونية من أهم انجازات التطور الذي حدث في مجال االتصاالت   

والمعلومات مما دفع بالدول والحكومات االتجاه إلى االستفادة من منجزات الثورة التقنية 
باستخدام الحاسوب وشبكات االنترنت في انجاز األعمال وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة 

لكترونية، مما يسهم في حل العديد من المشكالت المتمثلة في التزاحم أمام الموظفين في ا
المصالح والدوائر الحكومية فضال عن الروتين والوساطة وغيرها من النظم التي تحول دون 

 تطور النظم اإلدارية الحالية. 
روري تمليه دوافع داخلية أو إن التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية يعد أمر ض

خارجية التي تتمثل في الرغبة في التغيير والتطوير في األوساط المتعاملة مع األساليب 
التقليدية والمنافسة في سباق مجتمعات العالم نحو التطور، فنجد أن استخدام تطبيقات 

طرق أكثر الحاسب في مجال الخدمات العامة يؤدي إلى تطوير طرق العمل التقليدية إلى 
مرونة وفاعلية. كما تدعم شبكات االنترنت وانتشارها الواسع التواصل بين اإلدارات داخل 
التنظيم الواحد والبيئة المحيطة وتؤدي إلى تغيير مهم في جانب العنصر البشري من حيث 
استخدامها عاملين ذوي تخصصات ومهارات عالية أو استخدام عاملين عن بعد. وبما أن 

لتنظيمي يعتبر ميزة أساسية لتمييز منظمة عن أخرى نجد إن اإلدارة االلكترونية تعد التطوير ا
آلية عصرية في عملية التغيير والتطوير التنظيمي وذلك من خالل استخدام نظم المعلومات 
اإلدارية وتقليل وقت وتكاليف إجراء العمليات اإلدارية مما يساعد في تحسين أداء العاملين 

 ظمة.وفاعلية المن
وقد تلجا المنظمات إلى التطوير التنظيمي في العديد من الحاالت التي تتمثل في :)وجود 

زيادة المشاكل المرتبطة باإلشراف، كثرة الصراعات العمالية،  -موارد بشرية غير فاعلة 
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انخفاض الروح المعنوية للعاملين، كثرة الشكاوي وارتفاع معدالت عدم الرضا الوظيفي( ويتم 
ير والتطوير وفق خطة طويلة المدى تهدف إلى حل المشاكل التي تواجه المنظمة من التغي

خالل مجهود تعاوني لإلداريين. وعليه تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على اإلدارة 
االلكترونية وتحليل العالقة بينها وبين التطوير التنظيمي من خالل دراسة حالة وزارة المالية 

 ألزرق.بوالية النيل ا
 

 :مشكلة الدراسة
أن التطور في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي شهده العالم أبرز تقنيات متقدمة في   

مجال اإلدارة مما حدا بالدول المتقدمة والنامية على حدا سواء إلى االتجاه نحو التطوير 
تحول دون تطبيق  والتغيير التنظيمي. ورغم هذا التطور إال أن هناك بعض المعوقات التي

اإلدارة االلكترونية )معوقات مادية، معوقات تقنية، معوقات سياسية( ومن هنا تأتي صياغة 
مشكلة الدراسة من التساؤل الرئيسي ما أثر تطبيق اإلدارة االلكترونية على التطوير التنظيمي 

 والتساؤالت الفرعية التالية:
 لى التطوير التنظيمي؟ما أثر استخدام أجهزة الحواسيب والشبكات ع-1
 إلى أي مدي تؤثر البرمجيات وقواعد البيانات على التطوير التنظيمي؟-2
  ما مدي تأثير العنصر البشري المؤهل على التطوير التنظيمي؟-3

 :أهمية الدراسة
 تكتسب الدراسة أهميتها من اآلتي:

 األهمية العلمية:
 ر المنظماتمعرفة مفهوم اإلدارة االلكترونية ودورها في تطوي -1
 إثراء المكتبات بمساهمة بحثية تضاف إلى الدراسات السابقة والبحوث  -2

 :األهمية العملية
نتائج هذه الدراسة معالجة في مجال تطبيق اإلدارة االلكترونية بوزارة المالية والية النيل   -1

 األزرق.
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في وزارة  تسهم نتائج هذه الدراسة في الوقوف على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية -2
 المالية بوالية النيل األزرق وسبل معالجتها.

 أهداف الدراسة:
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

تسليط الضوء على دور تطبيق اإلدارة االلكترونية على التطوير التنظيمي في وزارة  -1
 المالية والية النيل األزرق.

 التطوير التنظيمي.التعرف على أثر استخدام الحواسيب والشبكات على  -2
 الوقوف على مدى تأثير البرمجيات وقواعد البيانات على التطوير التنظيمي. -3
 معرفة أثر العنصر البشري على التطوير التنظيمي. -4
 قياس وفحص الواقع الحالي لإلدارة االلكترونية في تطوير المنظمات. -5

 فرضيات الدراسة:
 ية:لتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات االت

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام أجهزة الحواسيب والشبكات والتطوير  -1
 التنظيمي.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البرمجيات وقواعد البيانات والتطوير التنظيمي. -2
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تأثير العنصر البشري المؤهل والتطوير   -3

 التنظيمي.
 راسة:منهجية الد

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ألنه المنهج المناسب للعلوم االجتماعية 
 واالقتصادية:

 مصادر جمع البيانات:
 : االستبانة.المصادر األولية

: الكتب والمجالت العلمية والدوريات والمؤتمرات العلمية والرسائل المصادر الثانوية
 .الجامعية والبحوث والشبكة العنكبوتية
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 حدود الدراسة: 
 م2022: الحدود الزمانية
 : وزارة المالية إقليم النيل األزرق.الحدود المكانية

 أثر تطبيق اإلدارة االلكترونية على التطوير التنظيمي: الحدود الموضوعية
 .وزارة المالية إقليم النيل األزرق : موظفي الحدود البشرية

 :االتيةتتكون الدراسة من المحاور محاور الدراسة: 
 : الدراسات السابقة.المحور األول
 اإلطار المفاهيمي لإلدارة االلكترونية.: المحور الثاني
 طوير التنظيمي.: اإلطار المفاهيمي للتالمحور الثالث
 : الدراسة الميدانية وتحليل النتائج واختبار الفرضياتالمحور الرابع

 المحور الثاني: الدراسات السابقة
االلكترونية أحد نتائج التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تعتبر اإلدارة   

ورغم ذلك نجد أن الدراسات التي تناولت اإلدارة االلكترونية وأثرها على التطوير التنظيمي 
تحتل مساحة صغيرة على خريطة الدراسات في العلوم اإلدارية الحديثة وهذه بعض الدراسات 

 احثون والتي لها عالقة بمشكلة الدراسة:التي اطلع عليها الب
  الدراسات التي تناولت اإلدارة االلكترونية: 

 (:2020دراسة )عبد الوهاب والعركي، -1
التحديات والمنهجيات على تطبيق اإلدارة االلكترونية للمؤسسات،  الدراسة: أثرعنوان   

ت للتعرف على مدى استغالل مزايا تكنولوجيا المعلومات واالتصاال إلىهدفت الدراسة 
استخدام التطبيقات اإلدارية االلكترونية في المؤسسات، تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف 

التحديات والمنهجيات على اإلدارة االلكترونية للمؤسسات بشقيها العام والخاص.  أثرعلى 
ي رفع وكانت فرضية الدراسة هي: تطبيق اإلدارة االلكترونية في المؤسسة يؤثر ايجابيا ف

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،  (، استخدمتالكفاءة والفاعلية للمنشاة )بنك الخرطوم
( موظف وتوصلت 40مجتمع الدراسة موظفي بنك الخرطوم )محلية الخرطوم( حجم العينة )
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إيجابا على زيادة اإلنتاجية. أوصت الدراسة بتطوير  االلكترونية يؤثرإلى إن االهتمام باإلدارة 
 مة المعلومات اإلدارية المحوسبة بحيث تغطي كافة الجوانب اإلدارية.أنظ
 (: 2019دراسة )حمزة،  -2

عنوان الدراسة: دور اإلدارة االلكترونية في تحسين األداء الوظيفي هدفت الدراسة إلى    
 التعرف على ماهية اإلدارة االلكترونية وأبعادها وكيفية تطبيقها ودورها االيجابي في اإلدارة،

تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي: ما مدى مساهمة اإلدارة االلكترونية في 
تحسين األداء الوظيفي في المؤسسة الوالية المنتدبة )أوالد جالل(. وكانت فرضية الدارسة 
هي: ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلدارة االلكترونية في تحسين األداء الوظيفي، 

دراسة المنهج الوصفي التحليلي. تكون مجتمع الدراسة من موظفي اإلدارة استخدمت ال
(. وتوصلت الدراسة إلى التالي: 50( وحجم العينة )232المحلية بجميع وظائفهم وعددهم )

يوجد ارتباط بين أبعاد متغير اإلدارة االلكترونية واألداء الوظيفي بدرجات متفاوتة حيث كان 
الوظيفي مع الكوادر البشرية وأجهزة الحاسوب ولواحقها وتأكد دور أقوى ارتباط بين األداء 

اإلدارة االلكترونية في األداء الوظيفي حيث كان لبعدي الكوادر البشرية وأجهزة الحاسوب 
ولواحقها األثر البارز في هذا الدور. أوصت الدراسة بتدريب الموظفين في المؤسسة والعمل 

 ري االلكتروني وتزويدهم بمزيد من الدورات التدريبية.على إكسابهم ثقافة العمل اإلدا
 (:2018دراسة)الخنيفر، -3
عنوان الدراسة معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية   

وسبل التغلب عليها. هدفت الدراسة إلى تحديد أبرز المعوقات التي  2030في ضوء رؤية 
ارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بوزارة التعليم في تواجه تطبيق اإلد

. تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية 2030ضوء رؤية 
بمنطقة الرياض بوزارة التربية والتعليم من وجهة نظر الموظفات اإلداريات. افترضت الدراسة 

إحصائية من وجهة نظر الموظفات اإلداريات حول المعوقات التي وجود فروق ذات داللة 
تواجهه تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بوزارة التعليم في 

( 75.استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي وتم اختيار عينة من )2030ضوء رؤية 
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( موظفة. توصلت الدراسة إلى وجود فروق 675هم )موظفة من مجتمع الدراسة البالغ عدد
( حول المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

االلكترونية بمنطقة الرياض تعزى إلى متغير المؤهل العلمي وهذه الفروق لصالح أفراد العينة 
حسين مستوى البنية التحتية اإللزامية الحاصالت على درجة البكالوريوس. أوصت الدراسة بت

لتطبيق اإلدارة االلكترونية واالستعانة ببيوت الخبرة إليجاد الحلول للمعوقات التي تواجه 
 تطبيق االدارة االلكترونية. 

 (: 2017دراسة )حامد،  -4
 عنوان الدراسة دور اإلدارة االلكترونية وأثرها على هندسة العمليات اإلدارية، هدفت الدراسة
إلى معرفة دور اإلدارة االلكترونية في هندسة العمليات اإلدارية، تمثلت مشكلة الدراسة في 
اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي: هل هناك عالقة بين تطبيق اإلدارة االلكترونية وهندسة 
العمليات اإلدارية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وضعت الدراسة الفرضية 

سة التالية: هل هناك عالقة بين تطبيقات اإلدارة االلكترونية وإعادة هندسة العمليات الرئي
اإلدارية. وتوصلت الدراسة إلى إن المصارف التي تتبع األساليب اإلدارية االلكترونية تضمن 
سرعة أداء العمليات المصرفية واستمرارية العمالء، األنظمة االلكترونية المستخدمة في 

اعد على ربط العمليات بالمصارف األخرى. وأوصت الدارسة بـالتالي: تشجيع المصارف تس
المؤسسات المالية على تطبيق اإلدارة االلكترونية في أداء أعمالها، سن القوانين والتشريعات 
الداعمة لتامين األنظمة االلكترونية وحمايتها، ضرورة وجود برامج تدريبية لتبني مشروعات 

 ية بالمصارف.اإلدارة االلكترون
 (: 2017دراسة )يونس ،-5

عنوان الدراسة: دور اإلدارة االلكترونية في تحسين الخدمة العمومية ببلدية أوالد عيسى  
هدفت الدراسة إلى: تسليط الضوء على دور اإلدارة االلكترونية في المؤسسة المدروسة 

لعمومية، تتمثل مشكلة والتعرف على المحاسن التي تقدمها اإلدارة االلكترونية للخدمات ا
الدراسة في معرفة مستوى تطبيق اإلدارة االلكترونية في المؤسسية العمومية؟ وضعت الدراسة 
الفرضية الرئيسية التالية: هناك مستوى عالي في تطبيق اإلدارة االلكترونية في المؤسسة 
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ن الموظفين العمومية. استخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي تكون مجتمع الدراسة م
( موظف وتم اختيارهم جميعا. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك 50بالبلدية والبالغ عددهم )

مستوى عالي في تطبيق اإلدارة االلكترونية في المؤسسة العمومية محل الدراسة، أوصت 
الدراسة بتهيئة الظروف المناسبة لعمل الموظفين من اجل زيادة اإلنتاجية وتحسين الخدمة 

 مية.العمو 
 
 (:  2016دراسة )عمر،  -6
عنوان الدراسة: دور اإلدارة االلكترونية كأداة لتحقيق إدارة الجودة الشاملة واالمتياز في  

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. هدفت الدراسة إلي: معرفة أهمية دور اإلدارة االلكترونية 
ة تمثلت مشكلة الدراسة في اآلتي: وتوظيفها في تحقيق العديد من مبادئ إدارة الجودة الشامل

ما مدى توفر عناصر اإلدارة االلكترونية لتحقيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة السودان 
للعلوم والتكنولوجيا. تمثلت فرضيات الدراسة في: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ة األداء بجامعة السودان لألجهزة االلكترونية لتحقيق إدارة الجودة الشاملة ورفع مستوى كفاء
من  مجتمع الدارسةللعلوم والتكنولوجيا اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. تكون 

الطالب واإلداريين بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا(. تم استخدام  التدريس،)أعضاء هيئة 
من  52س ومن أعضاء هيئة التدري50من الطالب  100العينة القصدية وحجم العينة )

اإلداريين(. توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لكل من األجهزة والبرامج 
واألنظمة لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع مستوى األداء بالجامعة. أوصت الدراسة بحسن 

ل استخدام األجهزة االلكترونية الموجودة واالرتقاء بمستوى نوعيتها وكميتها من خالل العم
 الدائم على تطويرها وتحديثها بالشكل الذي يلبي احتياجات الطلبة ويواكب روح العصر.

 الدراسات التي تناولت التطوير التنظيمي
 (: 2020دراسة: )الخالدي:  -1
عنوان الدراسة: التغير التنظيمي باعتماد استراتيجية سياسات اندماج الموارد البشرية هدفت  

لتعرف على مكونات استراتيجية دمج العاملين وإمكانية تطبيقها الدراسة إلى تحقيق اآلتي: ا
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في الشركة العمانية، تتمحور مشكلة الدراسة حول اآلتي: ما مدى وجود استراتيجيات خاصة 
بالتغير التنظيمي في الشركة العمانية لالتصاالت، ما هي أبعاد نجاح التغير التنظيمي 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية المتوفرة في الشركة؟ فرضية الدراسة ال 
دمج العاملين )المشاركة في صنع  .( حسب الفعالية التنظيمية بين استخدام استراتيجية05)

تنمية المعرفة( وأبعاد نجاح التغير التنظيمي. -انسياب المعلومات–المكافئات  –القرارات 
مجتمع الدراسة من جميع العاملين في استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. تكون 

بالشركة. ( وشملت العينة جميع العاملين 65الشركة العمانية لالتصاالت والبالغ عددهم )
وجود تأثير معنوي ذو عالقة طردية موجبة ألبعاد اندماج العاملين  إلىالدراسة  توصلت

رت الدراسة محدودية والتغير التنظيمي للعاملين في الشركة العمانية لالتصاالت كما أظه
استجابة ونجاح التغير التنظيمي في الشركة العمانية لبعض أبعاد دمج العاملين التي شملتها 
الدراسة مثل )المشاركة في صنع القرار( األمر الذي يعني صعوبة تعميم النتائج ما بين 

كة في صنع الدراسة بالتركيز على جانب )المشار  التنظيمي. أوصتاندماج العاملين والتغير 
 التنظيمي.  استهداف التغيروآخذه بعين االعتبار عند  القرار(

 (:2018دراسة )بركاني: -2
عنوان الدراسة: دور اإلدارة االلكترونية في التطوير التنظيمي بالمؤسسة، هدفت الدراسة  

 إلى: التعرف على أهم الخدمات االلكترونية المقدمة في المؤسسة محل الدراسة تتبلور مشكلة
الدراسة حول التساؤل التالي: ما دور اإلدارة االلكترونية في التطوير التنظيمي 
بالمؤسسة؟،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واالستبيان والمالحظة والمقابلة 

( 21كوسيلة لجمع البيانات. تكون مجتمع الدراسة من العاملين بالمؤسسة وحجم العينة )
إلى أن الهدف المنشود لإلدارة االلكترونية كأداة فعالة في تسهيل  مفردة. وتوصلت الدراسة

وتفعيل األداء الوظيفي ببلدية ام البواقي لم يرتقي إلى األهداف المنشودة المتمثلة في توفير 
الخدمات ألفراد المجتمع. أوصت الدراسة بضرورة إخضاع الموظفين لعمليات تدريبية للتحكم 

 ية.أكثر باإلدارة االلكترون
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 (: 2017دراسة )فؤاد: -3
عنوان الدراسة: اإلدارة االلكترونية واثر تطبيقها على المؤسسة العمومية بالجزائر، هدفت  

الدراسة إلى التعرف على مفهوم التطوير التنظيمي واهم السياسات المتخذة من اجل إحداث 
التالي: ما هو دور التغير في العمل اإلداري بالمؤسسة، تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل 

اإلدارة االلكترونية بإبعادها)أجهزة الحاسوب ، قواعد البيانات، الموارد البشرية (في التطوير 
التنظيمي ، كانت فرضيات الدراسة على النحو التالي: يوجد دور ذو عالقة إحصائية ) 

لوصف اتبعت الدراسة المنهج ا البشري في التطوير التنظيمي، قواعد الموردللشبكات ،
التحليلي واستخدمت االستبانة والمقابالت كأداة لجمع البيانات. تكون مجتمع الدراسة من 

( 50( وتم اختيار عينة عشوائية من)218العاملين بالمؤسسة العمومية والبالغ عددهم )
عامل. توصلت الدراسة إلى أن االتجاه العام لدور الشبكات والحاسب والموارد كان بالموافقة، 

ارتباط قوي بين متغير اإلدارة االلكترونية والتطوير التنظيمي. أوصت الدراسة وجود 
 باالهتمام بالدورات التدريبية للمورد البشرية وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية.

 (: 2017دراسة )نضال: -4
 هدفت الدراسة إلى التعرف عنوان الدراسة: فعالية أدوات التطوير التنظيمي بإدارة التغير، 

على فعالية أدوات التطوير التنظيمي  والي مدي تتفاوت المنظمات في استخدام أدوات فعالية 
التطوير التنظيمي ،تمحورت مشكلة الدراسة حول فعالية أدوات التطوير التنظيمي وعالقتها 
بإدارة التغير في المنظمات غبر الحكومي الفلسطينية .افترضت الدراسة عدم وجود عالقة 

 إحصائية بين فعالية أدوات التطوير التنظيمي )تدريب وتطوير مهارات العاملين، ذات داللة
الهيكل التنظيمي ،تحليل  األنظمة والسياسات المتبعة ،األساليب واألدوات التكنولوجية،

الظروف ومواكبة التغيرات البيئية ( وإدارة التغير بالمنظمات غير الحكومية الفلسطينية 
( منظمة غير حكومية 252منهج الوصفي .تكون مجتمع الدراسة من ).استخدمت الدراسة ال

( منظمة غير حكومية. توصلت الدراسة إلى وجود عالقة 27بينما تكونت العينة من )
ارتباطيه بين فعالية أدوات التطوير التنظيمي )تدريب وتطوير مهارات العاملين ومواكبة 

ت غير الحكومية جنوب الضفة، أوصت الدراسة التغيرات البيئية( وإدارة التغيير في المنظما
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بزيادة فعالية المنظمات من خالل التركيز على جميع أدوات التطوير التنظيمي وعدم التركيز 
 على أداة دون أخرى.

 (: 2016دراسة )وشن: -5
عنـــوان الدراســـة: اإلدارة االلكترونيـــة ودورهـــا فـــي التطـــوير التنظيمـــي نمـــوذج اإلمـــارات العربيـــة 

لدراســة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــين اإلدارة االلكترونيــة والتطــوير التنظيمــي، تمثلــت هــدفت ا
ـــة  إشـــكالية الدراســـة فـــي طـــرح التســـاؤل التـــالي: كيـــف ســـاهم تجســـيد مشـــروع اإلدارة االلكتروني
باألمارات العربية المتحدة فـي التطـوير التنظيمـي؟ وكانـت فرضـية الدراسـة علـى النحـو التـالي: 

كترونية هي تحويل العمل المكتبي التقليـدي إلـى عمـل يقـوم علـى عمليـات ووظـائف اإلدارة االل
الكترونية. استخدمت الدراسة المناهج )الوصـفي التحليلـي، المـنهج التـاريخي والمـنهج المقـارن( 
وتوصــلت إلــى إن اإلدارة االلكترونيــة ســاهمت بشــكل كبيــر فــي التطــوير التنظيمــي مــن خــالل 

الوظائف وجعلها الكترونية مما يدفع بالعمل بـوتيرة أحسـن ممـا كانـت  إضافة لمسة ايجابية في
عليه. أوصت الدراسة بتوفر العديد من الشروط لنجاح التطوير التنظيمـي الـذي يجـب أن يمـر 

 عبر خطوات متسلسلة ومتكاملة. 
 :التعقيب على الدراسات السابقة 

اإلدارة االلكترونية أو التطوير  اتفقت الدراسة مع معظم الدراسات من حيث تناولها لموضوع
حيث من  والعركي(التنظيمي او تناولهم االثنين معا. اتفقت الدراسة مع دراسة )عبدالوهاب 

لإلدارة االلكترونية كأداة للتطوير التنظيمي واختلفت مع دراسة )ابتسام  تناولهم
ناولت الدراسة اثر ( التي تناولت عالقة اإلدارة االلكترونية بالهندرة بينما ت2017مصطفي

( التي 2016اختلفت الدراسة عن دراسة )عمر،  اإلدارة االلكترونية على التطوير التنظيمي.
تناولت دور اإلدارة االلكترونية كأداة لتحقيق الجودة الشاملة وبينما تناولت هذه الدراسة اإلدارة 

( من حيث تناولها 2020، )العبيدياختلفت مع دراسة  االلكترونية كأداة للتطوير التنظيمي.
دمج العاملين للتطوير التنظيمي واتفقت معها في المنهج أدوات جمع  استراتيجيةالستخدام 

( في المنهج وأداة جمع البيانات ودراسة 2019الدراسة مع  دراسة)حمزة ، البيانات. اتفقت
( في الفرضيات والمنهج المستخدم 2017(.اتفقت مع دراسة )حرفي،2018)بركاني، 
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( التي تناولت أدوات 2017واختلفت معها في مكان التطبيق .اختلفت  مع دراسة )نضال،
التطوير التنظيمي في جانب  األهداف واتفقت معها في المنهج المستخدم .اختلفت مع دراسة 

( التي استخدمت المنهج التاريخ والمقارن والمسح المكتبي  والكتب 2017)حنان وشن، 
ترنت في جمع البيانات بينما استخدمت هذه  الدراسة المنهج الوصفي  والمجالت ومواقع االن

والمؤتمرات. واالستبيان  مصادر لجمع البيانات باإلضافة للكتب والمجالت ومواقع االنترنت 
يميز هذه الدراسة تناولها لإلدارة االلكترونية كأداة للتطوير التنظيمي في مؤسسة مالية  ما

النيل األزرق بينما ركزت الدراسات السابقة على المصارف وان  إيراديه وخدمية في والية
 السودان.معظم الدراسات خارج 

 المحور الثاني: اإلدارة االلكترونية
 أوال: تعريف مفهوم اإلدارة االلكترونية 

اإلدارة االلكترونية هي توظيف المنظمة للتقانات الحديثة في العملية اإلدارية لتحقيق   
ة وفاعلية، وكذلك التغلب على المشاكل التي كانت تواجها عند استخدامها أهدافها بكفاء

 .(391: ص 2016لنمط اإلدارة التقليدية. )شوادي، 
اإلدارة االلكترونية هي تحويل كافة العمليات المتعلقة بإدارة شئون المنظمة من التعامالت 

لوسائل التكنولوجية المتطورة التقليدية الورقية إلى إدارة هذه العمليات من خالل استخدام ا
وفق تقنية عالية المستوى تختصر الزمن وترفع قيمة المنتج وتسهل وصوله إلى المستهلكين 

 (.26ص :2019بأقل تكلفة ممكنة. )الطالب والزعارير، 
تتمثل اإلدارة االلكترونية في اعتماد تكنولوجيا المعلومات لتحسين العملية اإلدارية واستخدام  

في وظائف اإلدارة وتحقيق التكامل الداخلي والخارجي  لألنترنتات المتميزة اإلمكاني
للمعلومات والعمليات الخاصة بالمنظمة من اجل تحقيق األهداف. )القصيمي وطيب، 

 (. 15: ص2013
أنها منظومة الكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات االتصاالت والمعلومات لتحويل العمل  

: 2013أعمال تنفذ بواسطة التقنيات الرقمية الحديثة. )العياشي،  اإلداري اليدوي إلى
 (.30ص
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اإلدارة االلكترونية هي منظومة األعمال واألنشطة التي يتم تنفيذها الكترونيا عبر الشبكات  
وهي تتكون من بعدين هما األعمال االلكترونية والحكومة االلكترونية والقاسم المشترك 

 (.29ص  2011قنية المعلومات واالتصاالت )بن مرزوق بينهما هو استخدامها لت
اإلدارة االلكترونية هي محصلة للتقدم في المجاالت المعلوماتية والتقنية وهو ما جعل  

اإلدارات الحكومية وغير الحكومية ودوائر وصناع القرار تعتمد على وسائل تقنية متطورة 
 (.12: ص2010ية )عبد الكريم، تساعد على انجاز المهام المناط بها بكفاءة وفاعل

المفهوم الشائع لإلدارة االلكترونية هو االستغناء عن المعامالت الورقية وإحالل المكتب  
االلكتروني محل المكتب التقليدي عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات 

لسلة منفذة وتحويل الخدمات العامة إلى إجراءات مكتبية تتم معالجتها حسب خطوات متس
 (.32: ص 2008مسبقا. )السالمي والسليطي، 

 لألنترنتتعرف اإلدارة االلكترونية بأنها العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانيات المتميزة  
وشبكات األعمال في التخطيط والتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات للشركة واآلخرين 

 (.127: ص 2004. )نجم، بدون حدود من اجل تحقيق أهداف الشركة
ومن هذه التعريفات يتضح أن اإلدارة االلكترونية هي توظيف المنظمة لتكنولوجيا 

وظائفها وتحقيق أهداف المنظمة بأقل  إلنجازالمعلومات واالتصاالت في العملية اإلدارية 
 جهد وتكلفة.

 ترونيةثانيا: عناصر ومبادئ اإلدارة االلك
: 2009من ثالث عناصر أساسية تتمثل في )يس،  تتكون اإلدارة االلكترونية 

 (:15،16ص
: تعد أجهزة الحاسوب وملحقاتها من العنصر األول أجهزة الحاسوب وبرامج التطبيقات

الركائز األساسية لإلدارة االلكترونية أما برامج التطبيقات فهي البرامج التي تصمم لتنفيذ 
ج صمم ألداء مهمة في اي مجال سواء وظائف إدارية محددة وتتخذ احد الشكلين ،برنام

كان  اقتصادي أو فني  أو برامج مستعرضات الويب والبريد االلكتروني والجداول 
االلكترونية وقواعد البيانات ، أو برنامج خاص بناء على طلب منشاة معينة ليستجيب 
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اللكترونية الحتياجاتها الخاصة مثل برامج المحاسبة حزم البرامج المالية برامج التجارة ا
 برامج تخطيط موارد المنشاة برامج إدارة المشروعات.

توفر الكمبيوترات لوحدها ليس كافيا لتحقيق  العنصر الثاني شبكة االتصاالت واالنترنت: أن
نظام وظيفي الكتروني فالبد من ربط األجهزة مع بعضها البعض من خالل شبكة االنترانت 

 مات بين اإلدارات والوحدات. واالنترنت لضمان نقل وتبادل المعلو 
 Digitalوهم القيادات الرقمية  knowledge worker العنصر الثالث صناع المعرفة:

leadership   والمديرون المحللون للموارد المعرفية ورأس المال الفكري في المنظمة ويتولى
هة، وتغير طرق صناع المعرفة إدارة التعاضد االستراتيجي لعناصر اإلدارة االلكترونية من ج

 التفكير السائد للوصول إلى ثقافة المعرفة من جهة أخرى.
ومن هنا نجد أن جوهر عمل اإلدارة االلكترونية هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الحوسبة 

وضمان توفر االستجابة  والخارج والتلقائية في تدفق أنشطة وعمليات المنظمة في الداخل
في البيئة التنافسية وظهور التحالفات وأنشطة األعمال السريعة لحوافز التغير المتمثلة 

( وانبثاق الشركات الكونية ذات   Global) business activities and Allianceالكونية
 البنية الشبكية.

 ثالثا: مبادئ اإلدارة االلكترونية
: 2011إن أهم المبادئ التي تستند عليها اإلدارة االلكترونية تتمثل فيما يلي )كافي، 

 (:    47ص
 إزالة الفجوة التنظيمية بين اإلدارة في األعلى والعاملين في األسفل. .1
 إلغاء التقسيم التقليدي بين اإلدارة. .2
 إعادة بناء األدوار والوظائف. .3
إحالل اآللة محل العامل، واستخدام البرمجيات التي تتعلق بالوظائف والعالقات،  .4

 وانجاز األعمال والصفقات.
ت الكترونيا لتغطي جميع العاملين بالشركة، وعالقات الشركة مع تبادل البيانا .5

 الموردين والعمالء.
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 رابعا: خصائص اإلدارة االلكترونية 
إن خصائص اإلدارة االلكترونية هي تلك السمات التي تميزها عن اإلدارة التقليدية والتي 

 (:40: ص2016يمكن تلخيصها في اآلتي. )عمر، 
طلبات الزبائن المختلفة من خالل التفاعل بين مقدمي االستجابة السريعة لمت .1

الخدمة والموظفين وذلك الستخدامها شبكة االنترنت والبرامج والتطبيقات التي تقوم 
 بمعالجة البيانات وإنهاء المعامالت بسرعة وبدون أخطاء

تسويق المنتجات والخدمات محليا وعالميا واجتذاب االستثمارات من خالل تحديد  .2
 االستثمارية المتاحة الفرص 

يتم االستغناء تماما عن أقسام الصادر والوارد التي يتم التعامل بها في المراسالت  .3
(وهو E-mailبين الوحدات واإلدارات واألقسام واستبدالها بالبريد االلكتروني ال)

 الشائع اآلن والذي يستخدم في كثير من المراسالت حتى مقابالت العمل.
 في كيفية الحصول على الخدمات من المؤسسات.الشفافية والوضوح  .4
 وصول الخدمات إلى المتعاملين مع ضمان سرية المعلومات.  .5

 خامسا: أهداف اإلدارة االلكترونية 
تسعى اإلدارة االلكترونية لتحقيق العديد من األهداف المتمثلة في اآلتي )السالمي   

 (:32: ص2006والسليطى، 
 ا.إدارة الملفات بدال من حفظه  .1
 استعراض الملفات بدال من قراءتها. .2
 مراجعة محتوى الوثيقة بدال من كتابتها. .3
ضمان تدفق المعلومات بدقة وكفاية وتوقيت مالئم وجاهزية مستمرة وذلك ومن خالل  .4

 وجود شبكة جيدة وقاعدة بيانات عريضة.
لتقنيات إعادة تنظيم العمل اإلداري وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبهم على استخدام ا  .5

 الحديثة.
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االستفادة من التقنيات الحديثة في تجويد األداء الوظيفي وتطوير المنظمة حتى تتمكن  .6
 من المنافسة

وأيضا يمكن تصنيف أهداف اإلدارة االلكترونية إلي: أهداف إدارية، اجتماعية، علمية 
 (:13ص 2019واقتصادية على النحو التالي )حمزة، 

رة بشكل عام باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة ورفع كفاءة أهداف إدارية: تطويرا إلدا .1
 الموظفين لتجويد األداء الوظيفي.

أهداف اجتماعية: إيجاد مجتمع قادر على التعامل مع معطيات العصر التقني وذلك  .2
 بنشر ثقافة اإلدارة االلكترونية والعمل على محو األمية التقنية.

علومات والتقليل من مخاطر فقدانها حيث يمكن أهداف علمية: الحفاظ على سرية الم .3
 استخدام كلمات المرور لفتح الملفات وعمل نسخ احتياطية لتفادي مخاطر الفقدان.

أهداف اقتصادية: تخفيض تكاليف التشغيل من خالل تقليل كميات الملفات والورق  .4
 المستخدم فيها وأماكن تخزينها.
  سادسا: وظائف اإلدارة االلكترونية 

ال تختلف كثيرا وظائف اإلدارة االلكترونية عن وظائف اإلدارة عموما فكالهما يسعي إلى قد 
انجاز أهداف تنظيمية من خالل األفراد والموارد األخرى. واالختالفات الموجودة بينهما على 

 (: 158ص2007النحو التالي )نجم 
في اتجاه األهداف التخطيط االلكتروني هو عملية ديناميكية  /التخطيط االلكتروني:1

الواسعة والمرنة واآلنية وقصيرة األجل وقابلة للتجديد والتطوير المستمر، والمعلومات الرقمية 
فكرة تقسيم  التخطيط. إندائمة التدفق تضفي استمرارية على كل شيء في الشركة بما فيها 

تب ويمكن العمل اإلداري بين التخطيط وعمال الخط األمامي يتم تجاوزها عند سطح المك
للجميع أن يساهموا في التخطيط االلكتروني مع كل فكرة تبزغ في كل موقع وفي كل وقت 

 لكي تتحول إلى فرصة.
التنظيم هو ترتيب األنشطة بطريقة تساهم في تحقيق أهداف  /التنظيم االلكتروني:2

ي هو المنظمة ويتكون التنظيم من الهيكل التنظيمي والتقسيم اإلداري، الهيكل التنظيم
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اإلطار الرسمي الذي يحدد كيفية تقسيم المهام والموارد وتجميعها في أقسام وإدارات 
والتنسيق بينها لتحقيق أهداف المنظمة. أما التقسيم اإلداري فهو تجميع المهام واألنشطة 
والوظائف في إدارات وأقسام وعلى اإلدارة والعاملين االلتزام بالتقسيم اإلداري. وبعد دخول 

ترنت ووفرة المعلومات التي يقدمها للمنظمات أصبحت قواعد البيانات مستودعا للبيانات االن
يتضمن مجموعة من قواعد البيانات وتوفر إمكانية عظيمة لالتصاالت الشبكية وتبادل 
المعلومات وتحول التنظيم التقليدي إلى التنظيم الشبكي كونه تنظيما مرنا لالتصال والتعاون 

كما أن التنظيم الشبكي الذي يقوم على الشبكات االلكترونية ويعتمد على بين األفراد ، 
التشبيك من خالل البريد االلكتروني واستخدام برمجة الحوسبة التشاركية التي تساعد 
المديرين على تبادل الرسائل والمعلومات وفرق العمل االفتراضية هو السائد في عالم 

 األعمال اليوم .
تعود أهمية القيادة االلكترونية إلى اعتمادها على العنصر البشري  ونية:/القيادة االلكتر 3

الذي يحتل درجة كبيرة من األهمية بين عوامل اإلنتاج المختلفة التي تندمج لتحقيق أهداف 
المنظمة، فالقائد االلكتروني يختلف عن القائد التقليدي الذي له خط سير وظيفي ثابت 

قط، بينما نجد أن القائد االلكتروني له متغيرات وظيفية متعددة ويرتبط بالمؤسسة واألفراد ف
 ويدير العمل بأفكاره المبتكرة يرتبط باألفكار والعالقات والشبكات. 

اإلدارة االلكترونية بالرقابة الفورية بمساعدة الشبكة الداخلية  /الرقابة االلكتروني: تسمح4
نحراف وتصحيحه وهي عملية مستمرة للمؤسسة وتقليص الفجوة الزمنية بين اكتشاف اال

متجددة تكشف عن االنحراف أول بأول كما تساعد الجميع باالنخراط في معرفة ماذا يوجد 
في المؤسسة من اجل تحقيق مستلزمات الرقابة والحد من المفاجآت واألزمات في أعمال 

 المؤسسة.
 سابعا: أسباب التحول إلى اإلدارة االلكترونية

طبيق اإلدارة االلكترونية هو نتاج لمجموعة من العوامل المترابطة إن التحول نحو ت
والمتكاملة في ما بينها والتي بدورها دفعت نحو هذا التحول، باإلضافة إلى ثورة المعلومات 
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واالتصاالت وانتشار شبكة االنترنت وتوجه العالم نحو العولمة. ومن بين أسباب التحول 
 : نحو اإلدارة االلكترونية االتي

إجراءات العمليات المعقدة وأثرها على زيادة تكلفة العمل: وذلك نسبة للبطء الشديد  (1
 .إلنجازهالذي كان يصاحب اإلجراءات وزيادة تكلفة العمل الذي يستغرق كثير من الوقت 

توجهات العولمة وترابط المجتمعات اإلنسانية: وذلك من خالل التوجه نحو االنفتاح  (2
تكامل بين المجتمعات اإلنسانية باستخدام أدوات معرفية وتقنية لخدمة العالمي والترابط وال

 (.48: ص 2010العولمة وتحقيق أغراضها. )إبراهيم، 
ضرورة توحيد البيانات على مستوى المؤسسة: حيث أن تطبيق اإلدارة االلكترونية  (3

داولتها وتوفر قاعدة بيانات للمؤسسة وتشبيك اإلدارات يسهل عملية تبادل البيانات وم
 (.910: ص 2018وتوحيدها. )قناوي، 

تطور الحاسوب وتطبيقاته: إن التطور السريع في صناعة الحاسوب وتطبيقاته حيث  (4
يظهر في كل حين جيل جديد من أجيال الحاسوب وبرامج وتطبيقات جديدة، كما أصبح 

يد الكمبيوتر في متناول كل فرد ويمكن استخدامه في أي مكان وأي زمان دون أي تق
باإلضافة إلى السرعة العالية التي تقدمها خدمة االنترنت في الوصول إلى البيانات 
ومعالجتها وقد يؤدي كل ذلك إلى تغير في شكل التنظيم الداخلي وتطور وظائف اإلدارة. 

 (.20: ص 2009)الحسن، 
ى توجه تسارع التقدم التكنولوجي والثورة المعرفية المرتبطة به: لقد أدى هذا التسارع إل (5

العالم نحو تقوية الروابط اإلنسانية مما دفع بالعديد من الدول إلى تحسين خدماتها وأنماطها 
: 2009اإلدارية حتى تتمكن من المنافسة للحصول على شهادة الجودة العالمية. )الحسن، 

 (20ص 
 ثامنا: خطوات التحول إلى اإلدارة االلكترونية

اعاتها عند تطبيق اإلدارة االلكترونية )تكلفة وغيرها( هناك العديد من األمور التي يجب مر 
 (:148ص  2015لذا يجب القيام بالخطوات التالية )عبودي 
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: ويتطلب ذلك تكوين فريق عمل للوصول إلى الخطوة األولى إعداد الدراسة األولية 
إلى تطبيق  القرارات المتعلقة بشأن تطبيق اإلدارة االلكترونية المتمثلة في مدي حاجة اإلدارة

 تكنولوجيا معلومات سابقة ولكن تحتاج إلى تطوير. اإلدارة االلكترونية ووجود
عند إقرار توصية الفريق لتطبيق اإلدارة االلكترونية،  الخطوة الثانية وضع خطة التنفيذ:

 يجب إعداد خطة متكاملة ومفصلة لكل مراحل التنفيذ.
ر في الكوادر البشرية واألجهزة والمعدات تتمثل المصاد الخطوة الثالثة تحديد المصادر:

 والبرمجيات )البنية التحتية لإلدارة االلكترونية( المطلوبة لتطبيق اإلدارة االلكترونية.
هناك مسئولية عند استخدام اإلدارة االلكترونية وهي  الخطوة الرابعة: متابعة التقدم التقني:

ناصر اإلدارة االلكترونية من العمل على الحصول على آخر االبتكارات في كافة ع
 اتصاالت وأجهزة وبرمجيات. 

 :تاسعا: تحديات اإلدارة االلكترونية 
تواجه اإلدارة االلكترونية تحديات عديدة تفرض نوع ومستوى المتطلبات األساسية للعمل  

 (: 62-61: ص 2016االلكتروني ويمكن تلخيص هذه التحديات في اآلتي )يس، 
 لكتروني الكامل ألنشطة وعمليات المنظمة:/ إدارة التحول اال 1
 تأخذ عملية التحول بعدين أساسين،   

  البعد األول: نقل األنشطة والعمليات الداخلية للمنظمة إلى أنشطة وعمليات يتم
 تنفيذها الكترونيا.

 .البعد الثاني: يتضمن إدارة تدفقات العمل الكترونيا مع الزبائن والمستفيدين 
ويمكن توضيح أبعاد عملية التحول الذي تقوم به اإلدارة االلكترونية من خالل إعادة تصميم 

 العمليات وقنوات توزيع المنتجات والخدمات باستخدام تكنولوجيات الشبكات واالتصال.
 /تنمية وتطوير البنية التحتية لألعمال االلكترونية:2

ابت من الموارد والقدرات المعرفية والتقنية إن وجود البنية التحتية والبناء الفوقي الث  
 ومهارات التفكير يوفر قوة حيوية دافعة لبناء نموذج جديد لألعمال.
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 /إدارة نشاط المنظمة على شبكة المعلومات العالمية:3
الموقع االلكتروني هو بوابة رقمية تنتظر الزائرين للدخول على المنظمة واستالم خدماتها 

يم طلباتهم وقد يكون الموقع بوابة عالمية تتضمن تشكيلة واسعة من االلكترونية أو تقد
الخدمات والمعلومات والتسهيالت الموجهة للسوق الكوني والزبون الكوني أو يكون الموقع 

 بوابة متخصصة مثل المواقع الرياضية.
 /إدارة المشروعات والمنظمات االفتراضية:4

مشروعات الرقمية التي تمثل نوعا من المنظمات االفتراضية هي شكل من أشكال ال
بين مجموعة من منظمات األعمال تعمل بتعاون لتحقيق أهداف  االستراتيجيةالشراكة 

مشتركة من خالل استثمار الموارد المعرفية والتقنية والبنية التحتية المشتركة والمتاحة بشكل 
ية منها الثقة الراسخة، المنظمة االفتراضية إلى مبادئ أساس الشركاء. تسندمتساو لجميع 

الفهم العميق لألعمال، التعاون والتعاضد، والريادة في األعمال كما تتصف المنظمات 
والتحديث  التنظيمية، والتكييفوغياب الحدود  واغتنام الفرص، االفتراضية بامتياز الخدمة،

ونية قيادة المستمر واالستناد على تكنولوجيا المعلومات. لذلك يجب على اإلدارة االلكتر 
المشروعات أو المنظمات االفتراضية وما يرتبط بها من فرق عمل افتراضية وموارد 

 واستراتيجيات وسياسات لتطوير العمل.
 :عاشرا: فوائد اإلدارة االلكترونية 

أن تطبيق المنظمات لإلدارة االلكترونية باعتباره وسيلة جديدة للتطوير التنظيمي واإلداري 
 (: 38: ص 2008لفوائد للمنظمة والمجتمع على النحو التالي )الكبيثي، يحقق العديد من ا

 السرعة في انجاز العمل باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت.-1
 المساعدة في اتخاذ القرار بالتوفير الدائم للمعلومات بين يدي متخذي القرار.-2
 تطوير آلية العمل ومواكبة التطور.  -3
المؤسسات والذي يتضح في تحسن مستوى تقديم الخدمة  تبسيط اإلجراءات داخل -4

 للعميل إضافة إلى اختصار وقت انجاز المعامالت اإلدارية المختلفة.
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الدقة في انجاز العلميات المختلفة داخل المؤسسة وذلك نسبة الستخدام التقنيات  -5
 الحديثة.

وتوفير أماكن  تقليل استخدام الورق وبالتالي معالجة مشكلة حفظ وتوثيق المستندات -6
 تخزين المستندات في األرشيف واالستعاضة عنها باألرشيف االلكتروني.

7-  
 :أحدي عشر: سلبيات اإلدارة االلكترونية 

بالرغم من الفوائد التي تحققها اإلدارة االلكترونية من تبسيط لإلجراءات والقضاء على  
(. عند تطبيقها 16ص  2017البيروقراطية إال أن هناك بعض السلبيات تنتج. )بسمه وهيبة

 دون مراعاة للجوانب األمنية وتوفير برامج الحماية الالزمة. تتمثل هذه السلبيات في اآلتي:
وهو من أكثر المشكالت انتشارا في األنظمة اإلدارية  التجسس االلكتروني:  .1

والذي يؤدي بدوره إلى انتفاء سرية المعلومات، ويكون التجسس من جهات منافسة 
افع التعرف على خطط المنظمة ونقل ملفاتها أو تخريبها. والقرصنة أو إما بد

التجسس االلكتروني قد يقوم به أشخاص عاديون الهاكرز أو أجهزة االستخبارات 
 العالمية للدول.

أن معظم التكنولوجيا التي نستخدمها كلها مستوردة من  زيادة التبعية للخارج:  .2
ول وتحكمها في تزويدنا بالتكنولوجيا المطلوبة الخارج مما يعنى تبعيتنا لتلك الد

وقد تتجسس هذه الدول على الشركات واألجهزة الحكومية لذلك يجب االهتمام 
بالبحث العلمي في مجال تكنولوجيا المعلومات من قبل الدول وزيادة النسبة 

 المخصصة في الموازنة العامة للبحث العلمي.
رة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية يجب ان يتم : إن االنتقال من اإلداشلل اإلدارة  .3

تدريجيا وبطريقة متسلسلة حيث أن التحول دفعة واحدة يحدث خلال إداريا في حالة 
التخلي عن النظام التقليدي لإلدارة وعدم انجاز اإلدارة االلكترونية بمفهومها 

 الشامل.
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اإلنسان في أداء : إن االعتماد على اآلالت بدال من ظهور مشكلة البطالة  .4
بعض الوظائف، يجعل الفرص محدودة أمام من يتم تخفيضهم أو االستغناء عن 
خدماتهم إذا كانت ذات طبيعة غير معلوماتية وخاصة في الدول النامية ذات 
القطاع الخاص الضعيف البنية والذي ال يمكنه المساعدة على امتصاص تلك 

 المشكلة أو التخفيض من حدتها.
 الث: التطوير التنظيمي مدخل مفاهيميالمحور الث

 أوال: مفهوم التطوير التنظيمي
هناك العديد التعريفات لمفهوم التطوير التنظيمي والذي دائما ما يرتبط بالتغيير كما يقول  

السياسي البريطاني تشرشل إذا أردت أن تتغير فالبد أن تتطور والتطوير هو عملية 
عريفات التطوير تغير ويتطور باستمرار، ونتناول من تمستمرة فنجد أن العالم المعاصر ي

 التنظيمي التالي:
التطوير التنظيمي عبارة عن محاولة لرفع فعاليات المنظمة عن طريق تحقيق التكامل بين 
الرغبات واألهداف الشخصية لإلفراد مع أهداف المنظمة وذلك باستخدام األساليب والمعرفة 

ويتضمن التطوير التنظيمي جهود التغيير المخططة التي المستمدة من العلوم السلوكية 
تشمل كل النظام لمدة معينة، مع األخذ في االعتبار أن هذه الجهود مرتبطة بأهداف 

 (.229: ص2018المنظمة. )كافي، 
متطورة للتعليم تستهدف تغير العقائد والقيم وكذلك الهياكل التنظيمية لتتناسب  استراتيجية 

لجديدة وتستطيع التعايش مع التحديات التي تفرضها التغيرات الهائلة في مع االحتياجات ا
 (.11: ص 2017البيئة االجتماعية والثقافية واالقتصادية. )ابوغفة والسويد، 

إن التطوير التنظيمي جهد طويل المدى لدفع قدرات المؤسسة على معالجة التغيرات   
مواجهة المشكالت الداخلية. )محمود  الخارجية التي تؤثر عليها وتحسن قدراتها على

 (.374ص  2016
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التطوير التنظيمي جهد مخطط على مستوى المنظمة ككل تدعمه اإلدارة العليا لزيادة   
فعالية التنظيم من خالل تدخالت تجرى في التنظيم باستخدام المعارف التي تقدمها العلوم 

 (138ص 2016السلوكية )ابو عريش
هــو جهــد مخطــط يســتهدف تغيــر الســلوك والقــيم واالتجاهــات وتطــوير التطــوير التنظيمــي    

مكونــات المنظمــة كافــة لتحقيــق الكفــاءة والفاعليــة كمــا يتطلــب األمــر المشــاركة الفاعلــة مــن 
ص  2011اإلدارة العليــا واالســتعانة بــالخبراء واالستشــاريين لــدفع عمليــات التطــوير. )شــلبي 

27.) 
يــات وأســاليب العلــوم الســلوكية لتحســين صــحة المنظمــة التطــوير التنظيمــي هــو تطبيــق للتقن 

وزيادة فعاليتها من خالل قابليتها للتأقلم مع التغيرات البيئية من جانب وزيـادة فاعليـة التعلـيم 
 (.227ص 2008لديها وحل المشكالت من جانب أخر. )العامري والغالبي 

مســـتوى أداء فـــي ظـــل  عمليــة هادفـــة تســـعى لتطـــوير قــدرات وطاقـــات األفـــراد لتحقيـــق أفضــل
ــــراد  ــــت تنظــــيم جهــــود األف ــــي تناول ــــات الســــلوكية الت ــــى النظري ــــات المتاحــــة اســــتنادا إل اإلمكان

 (.13: ص 2014والجماعات لخدمة التنظيم. )شهاب، 
 ثانيا: خصائص التطوير التنظيمي

 (:48: ص2018من الخصائص التي تميز التطوير التنظيمي ما يلي )مريم،  
تم التطوير التنظيمي بالتغذية الراجعة المقدمة من األفراد من اجل التغذية الراجعة: يه .1

 توفير معلومات ذات فائدة وذلك من اجل تشخيص وتحليل المشكالت.
القيم اإلنسانية: وذلك من خالل إتاحة الفرصة للفرد للنمو وإتاحة المناخ األفضل لذلك  .2

 فهو يشجع التعاون واالتصال والثقة بين األفراد.
ة: أن التطوير التنظيمي يهتم بالقوة البشرية العاملة وكذلك التنظيم الداخلي الشمولي .3

 للمنظمة وأساليب العمل المطبقة وكذلك القوانين واللوائح.
االستمرارية: إن تطبيق التطوير التنظيمي يتطلب االستمرارية في زيادة الفعالية  .4

 التنظيمية وتحسين المناخ العام بشكل مستمر.
 تطلب التطوير التنظيمي مشاركة جميع أعضاء التنظيم في عملية التطوير المشاركة: ي .5
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التطــــوير التنظيمــــي مســــئولية إداريــــة: يعتبــــر التطــــوير مــــن المهــــام الرئيســــية للمســــتويات   .6
اإلدارية المختلفة من مستوى اإلدارة العليا حتـى مسـتوى اإلدارة الـدنيا، إال أن االلتـزام األكبـر 

 لعليا يقع على عاتق اإلدارة ا
 ثالثا: أهداف التطوير التنظيمي

أن عملية التطوير في المنظمات تهدف إلى رفع مستوى أداء األفراد والذي بدوره يؤدي  
إلى تحسين أداء المنظمة ككل وتحقق أهدافها، ويمكن أن تلخص أهداف التطوير 

 (:174: ص 2010التنظيمي في النقاط التالية )اللوزي، 
 ادرة على خلق الثقة والشفافية والوضوح بين اإلدارات واألفراد.توفير بيئة تنظيمية ق (1
تشجيع روح الفريق بين العاملين ورفع الروح المعنوية حيث أن العمل الجماعي يؤدي  (2

 إلى االستفادة من تبادل األفكار لتحقيق األهداف وزيادة عامل االنتماء والوالء للمنظمة. 
علـى تبـادل المعلومـات والالمركزيـة، لـذ نجـد أن تطبيق أساليب عمل وإشراف حديثة تقوم  (3

اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي المنظمــات يعــد أســلوب جديــد للعمــل مغــاير 
 لألساليب التقليدية التي تعتمد فقط على العنصر البشري دون االستعانة بالتكنولوجيا.

ة مــن خــالل اســتخدام نظــم برمجــة اإلجــراءات والمســتندات والنمــاذج المتداولــة فــي المنشــا (4
 الحاسبات اآللية ونظم المعلومات لضمان دقة وسرية تلك البيانات وحداثتها باستمرار.

 تغير أسلوب اإلدارة لالستجابة ألنشطة جديدة وفلسفة إدارية جديدة. (5
العمل على إيجاد التوافق والتطابق بين األهداف الفردية واألهداف التنظيمية وبالتالي  (6

 (.232: ص 2018ماء للمنظمة اإلدارية. )كافي، زيادة االنت
توفير المعلومات الالزمة لتحسين عملية اتخاذ القرار بشكل مستمر ومناسب. )فؤاد،  (7

 (.36: ص2017
إيجاد عالقات متبادلة وتكاملية بين العاملين كأفراد وجماعات وتشجيع روح المنافسة  (8

 (.36: ص2017ضمن نطاق الفريق. )فؤاد، 
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اءة وفاعلية المنظمة في المجاالت اإلدارية كافة من تخطيط وتنظيم رفع درجة كف (9
وتنسيق وتوجيه ورقابة بما يعكس بشكل واضح على تحسن إنتاجية المنظمة. )عالء 

 .(112،113: ص 2013الدين، 
إعادة تقييم كافة أوجه النشاطات في المنظمة بشكل دوري لمعرفة نقاط الضعف  (10

ت التغير بناء على التحليل الدقيق ألوضاع المنظمة. )عالء ونقاط القوة ووضع استراتيجيا
 (.112،113: ص 2013الدين، 

التطوير المستمر لبيئة العمل بما يضمن زيادة مهارات وقدرات العاملين وزيادة والئهم  (11
 (.112،113: ص 2013للمنظمة واإلسهام في استقطاب الكفاءات. )عالء الدين، 

 :ميرابعا: دوافع التطوير التنظي
ال شــك أن دواعــي التغييــر والتطــوير متعــددة ومتشــابكة تحفــز مــدراء المنظمــات والمــوظفين  

إلقامــة مجموعــة مــن التغيــرات ممــا يســمح للمنظمــة مواجهــة التحــديات واثبــات وجودهــا عــن 
طريـــق التكيـــف المســـتمر. وال يحـــدث التغيـــر والتطـــوير فـــي أي منظمـــة مـــن العـــدم بـــل يكـــون 

: 2015خــل المنظمــة أو خارجهــا علــى النحــو التــالي )الحيــالي، نتيجــة قــوي أو ســبب مــا دا
 (:38ص 

: إن أسـاليب العمـل تتطـور بتطـور العصـر فالمعامـل التـي / تطور على مستوى األساليب1
كانت تعمـل قبـل خمسـين عـام أصـبحت مـزارات، والتنظيمـات التقليديـة ال تسـتطيع أن تعـيش 

 كيف مع الواقع الجديد بشكل دوري.في الحاضر لذلك تغير المنظمات تنظيماتها لتت
إن إصــدار القــوانين والتشــريعات الجديــدة مــن شــانه أن  تطووور فووي السياسووات واألنظمووة:/ 2

 يدفع بالمنظمات إلى تغيير استراتيجياتها وإعادة توزيع األدوار والمسئوليات داخلها.
 الـدؤوبلعمـل /طموحات العاملين: إن إسهامات العاملين داخل المنظمة عبر سنوات من ا3

يزيد من طموحهم للحصول على عالوات أكثر مما يدفع بالمنظمة إلى إنشاء مراكز تدريبيـة 
 تساعدهم على التدريب الفني وإعادة تأهيلهم وتكيفهم مع التطورات الجديدة.
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إن تغير النظرة للعامل من كونه منفذا للقرارات إلى أن  إشراك الموظفين في القرارات:/4   
ما فيها، يجعله يشعر باالنتماء أكثر للتنظيم اإلداري وتحمله مسئولية تجعله يصبح مساه

 أكثر تفانيا واطمئنانا في عمله بما يحسن أساليب اتخاذ القرار.
 خامسا: نماذج ومراحل التطوير التنظيمي

توجد العديد من النماذج التي تستخدم في عملية التطوير التنظيمي ومن بين هذه النماذج 
 موذجي )كيلمان وكيرت لوين( والنموذج العام.نذكر ن

 :Kilman model/نموذج كيلمان 1
يري كيلمان ان المنظمات تحتاج إلى برنامج متكامل لتحديد رؤيتها وطرق التطوير  

المستخدمة ولكي يكون برنامج التغير متكامال يجب أن تتوفر فيه المقومات التالية )عامر، 
 (:607،608: ص 1993

امل والسيطرة على كل المتغيرات )نقاط القوة( ذات التأثير على نجاح الحصر الش -أ
المنظمة. ويتمثل النجاح في تحقيق أهداف التحول والحفاظ على األداء بمستوى مرتفع 

 واستمرار عمليات اإلبداع واالبتكار والحفاظ على الروح المعنوية.
ن مع عوامل ومتغيرات أن تتوافق كل خطوات التطبيق العملي للمديرين والمستشاري -ب

 .نجاح المنظمة  
  -ت
 :Kurt Lewinنموذج الكاتب كير لوين /2 
لقد طور لوين نموذج إلحداث تغيير حظي باهتمام كبير ويعتقد كثيرون بان النموذج    

والمراحل التي يحددها تساعد على إحداث التغيير، ويقترح لوين ان أي تغيير مخطط وواع 
ل. المرحلة األولى إذابة أو إسالة الجليد وتتضمن هذه هو عملية تتضمن ثالث مراح

المرحلة عزل واستبعاد وإلغاء االتجاهات والقيم والعادات والممارسات والسلوكيات الحالية 
للفرد بما يسمح بإيجاد شعور جديد ويساعد على اختفاء السلوك الحالي. المرحلة الثانية 

رد أفكار وأساليب ومهارات ومعارف جديدة بحيث مرحلة التغيير، وفي هذه المرحلة يتعلم الف
يسلك الفرد سلوكا جديدا ويؤدي عمله بطريقة جديدة. المرحلة الثالثة إعادة التجميد وهذا 
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يعني أن ما تعلمه الفرد من أفكار ومهارات واتجاهات جديدة في مرحلة التغيير يتم دمجه 
التغير واستقراره بمساعدة األفراد في الممارسات الفعلية وتهدف هذه المرحلة إلى تثبيت 

على دمج األفكار واالتجاهات وأنماط السلوك التي تعلموها في أساليب وطرق عملهم 
 (.284،285: ص 2003المعتادة. )حريم، 

 سادسا: استراتيجيات التطوير التنظيمي
يس تنظر أدبيات التطوير التنظيمي إلى الفرد بصفته متميزا عن غيره بما لديه من أحاس 

وعواطف وقيم واتجاهات وعادات ومهارات مما يجعل عملية تدريبه وتعليمه عملية متجددة 
وليست نمطية ومن هذه النظرة قدم المفكرين عدد من االستراتيجيات ضمن حقل التطوير 

 التنظيمي على النحو التالي:
 التطوير المقدمة من )كيرلوف( استراتيجية/1
 :(94: ص2013لخطوات التالية )عالء الدين، وفق ا االستراتيجيةتطبق هذه   

 تعرف على المشكلة ذات العالقة والمؤثرة سلبا على اإلنتاجية  -أ
 جمع المعلومات والحقائق التي تتعلق بالمشكلة. -ب
لحل المشكلة ويشمل ذلك توفير المعلومات  استراتيجيةتشخيص المشكلة وتطوير  -ت

 لألفراد وإشراكهم في تطوير االستراتيجية.
 من تدخالت في موقف محدد. االستراتيجيةق تطبي -ث
 إعادة عملية التدخل طبقا للمعلومات التي تم الحصول عليها عن االنجاز -ج
 /استراتيجية بناء األداء المتوازن:  2

وتأتي أهميتها  االستراتيجيةهذه االستراتيجية من االستراتيجيات المنبثقة من حقل اإلدارة 
هة ووسيلة لدمج رؤية وأهداف المنظمة في الحياة اليومية كونها أداة رئيسية للتعلم من ج

 أخرى. وتتكون محددة للتغير والتطوير التنظيمي من جهة  استراتيجيةللمنظمة على شكل 
من تسعة نقاط لتحديد موقع المنظمة واالنطالق في بناء مصفوفة األداء  االستراتيجيةهذه 

 :(95: ص2013المتوازن كما يلي )عالء الدين، 
 سم خريطة للقدرات الحالية لألفراد والفرق باستخدام أسلوب التقييم الذاتي.ر  -أ
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 التعرف على أولويات تنمية الموارد البشرية  -ب
 إنشاء نظام للمعلومات اإلدارية لجمع بيانات أفضل عن رضا العمالء والموظفين. -ث
وضع خططا للتصدي لعوامل )الصحة( وهي القضايا األساسية مثل بيئة العمل  -ج
 جر األساسي والصحة والسالمة في العمل.واأل
التخطيط )عوامل التحفيز( خطط لمكافأة أولئك الذين يساهمون بشكل كبير في   -ح

 تحقيق المكاسب مع التركيز على التقدير ومكافأة النجاح الجماعي.
بشكل متواصل لكي يتضح لكل  االستراتيجيةإيصال الرؤية والرسالة واألهداف   -خ

تترابط بها أهداف األداء الفردية بشكل مباشر منطقي مع مجاالت  موظف الكيفية التي
 النتائج الثالثة رضاء العمالء، المرونة وسرعة االستجابة، اإلنتاجية المحسنة.

جعل جميع األهداف لألفراد والفرق محددة وقابلة للقياس والتحقق ومتفق عليها   -د
 وموجهة نحو النتائج وذات جدول زمني قدر اإلمكان.

قارنة معدالت التحسن ليس فقط بالمخطط ولكن أيضا بتقدم المنافسين وتوقعات م  -ذ
 العمالء.

 سابعا: مجاالت التطوير التنظيمي
تتركز عملية التطوير التنظيمي في أربعة مداخل أو مجاالت رئيسية ذات تأثير متبادل   

 (:143ص 2013فيما بينها وتتمثل هذا المجاالت في اآلتي )دودين 
: أن عملية التطوير في هذا المجال تركز على إعادة توزيع الهيكل التنظيمي/مجال 1

السلطات واالختصاصات وتجميع الوظائف وإعادة تصميم خطوط االتصاالت وإلغاء 
 وحدات تنظيمية كانت قائمة أو استحداث وحدات تنظيمية جديدة.

لمعدات وكذلك العمليات يهتم هذا المجال بجانب التقنية كاآلالت وا مجال التكنولوجيا:/2
المساندة لألفراد في انجاز أعمالهم وجميع التغيرات التكنولوجيا تنصب أساسا على 
العمليات المؤدية إلى إنتاج السلع والخدمات كما يشمل التغيير جميع التحسينات والتغيرات 

 في جانب جوهر المنتجات سواء كانت سلع أو خدمات.
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لمجال الجوانب السلوكية فقد تقرر المنظمة إدخال تغييرات أو : يتناول هذا ا/مجال اإلفراد3
تعديالت على مستوى أنماط السلوك والمهارات والقيم واالتجاهات لإلفراد والجماعات ضمن 
برامج التدريب والخصائص الجديدة الختيار العاملين وأي جوانب أخرى مرتبطة بذلك 

 تهدف إلى تحسين مستوى أداء العاملين.
وهي تلك   Process: يركز هذا المجال على مفهوم العملية إعادة الهندسة/مجال 4

المجموعة من اإلجراءات واألنشطة المتكاملة التي تؤدي إنتاج السلعة أو الخدمة وتعتمد 
إعادة الهندسة على منشئات الصناعة والتجارة والخدمات سواء العامة أو الخاصة ويتم 

 وكذلك إعداد الخطط االستراتيجيةالنظر في إجراءات العمل ونماذجه 
 ثامنا: مسئولية إحداث التطوير التنظيمي

إن إحداث التغيير والتطوير التنظيمي يكون نتيجة للتدخل الداخلي أو الخارجي أو االثنين 
 (:354: ص2008معا على النحو التالي )القريوتي، 

ر حيث يكون لمديري قد تستأثر اإلدارة العليا وحدها بسلطة التغيي التدخل الداخلي: -1
اإلدارات العليا السلطات الخاصة بالتغيير فهم يخططون وينظمون عمليات التطوير وذلك 

تقوم اإلدارة العليا بتفويض المستويات التنظيمية  إداري. أومن خالل مرسوم أو قرار 
 والعاملين بالمنظمة في تحديد معالم التغيير والتطوير المناسب. 

ك باستخدام خبراء واستشاريين لفترة مؤقتة الن االستشاري يقدم : وذلالتدخل الخارجي -2
المعرفة وخدمة احترافية مكثفة بشكل محدود وواضح ويكون االستشاريون من الجامعات أو 
المراكز االستشارية أو المؤسسات التربوية، إال أن هذا التدخل يعاب عليه انه يفقد المنظمة 

تمال تقديم حلول ال تستند على تشخيص واقعي فرصة تطوير المهارات الداخلية واح
 للمشكالت كما أن االستشاري قد يفشي أسرار المنظمة. 

في هذا األسلوب يتم االستعانة بخبير من الخارج مع  التدخل الداخلي والخارجي معا: -3
 تكليف مسئولين ولجنة تعمل جنبا إلى جنب مع الخبير.
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 الفرضياتالمحور الرابع: تحليل البيانات واختبار 
 أوال: مجتمع وعينة الدراسة:

يتكـــــون مجتمـــــع الدراســـــة مـــــن مـــــوظفي وزارة الماليـــــة بـــــاإلدارات المختلفـــــة والبـــــالغ عـــــددهم   
( موظـف. لقـد تـم توزيـع 120وقد تم اختيار عينة عشوائية من عـدد ) ( موظف،670حوالي)
الحيتها ( لعـــدم صـــ4( واســـتبعاد عـــدد )115( اســـتبانة حيـــث تـــم اســـترداد عـــدد )120عـــدد )

 (.%93للتحليل وبلغت نسبة االستجابة )
 

 ثانيا: أداة الدراسة:
أداة الدراسة عبارة عن الوسيلة التي يستخدمها الباحثون في جمع المعلومـات الالزمـة عـن    

الظاهرة موضوع الدراسة اعتمد الباحثون على االستبانة كـأداة رئيسـة لجمـع المعلومـات والتـي 
رات تعكــس أهـــداف الدراســة لإلجابــة عليهـــا مــن قبــل المبحـــوثين تشــتمل علــى عــدد مـــن العبــا

وســـيتم اســـتخدام مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي بحيـــث تأخـــذ كـــل إجابـــة أهميـــة نســـبية، والبرنـــامج 
 -وتتضمن أداة الدراسة قسمين هما:  ألغراض التحليل. spssاإلحصائي 

والتـي تتمثـل فـي  يتضمن متغيرات تتعلق بالخصائص الشخصية لعينة الدراسـة القسم األول:
 )النوع، العمر، المستوي التعليمي، التخصص، سنوات الخبرة، المجال الوظيفي(.

( 15ويتضـــمن اإلدارة االلكترونيـــة )المتغيـــر المســـتقل( عبـــر ثـــالث أبعـــاد و) القسوووم الثووواني:
( عبــارة لقياســه 12عبــارة لقياســها والتطــوير التنظيمــي )المتغيــر التــابع( الــذي يحتــوي علــى )

 ل التالي يوضح ذلك:والجدو 
 (1جدول )

 متغيرات الدراسة
 إجمالي العبارات عدد العبارات األبعاد المتغير

 15 6 أجهزة الحاسوب والشبكات  اإلدارة االلكترونية
 6 قواعد البيانات والبرمجيات

 3 العنصر البشري المؤهل
 12 12  التطوير التنظيمي

 27 إجمالي عبارات االستبيان
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 صدق وثبات أداة الدراسة ثالثا:
للتحقق من الصدق الظاهري للمقياس تم عرض االستبانة على مجموعة من  صدق األداة:

( وقد استجاب 5المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة النيل األزرق والبالغ عددهم )
 (.3م )ينظر الملحق رق الالزمة.راء ومقترحات السادة المحكمين وقام بالتعديالت الدارس آل

 الفا. ومعاملإلجراء اختبار الثبات استخدم الدارس معامل كرنباخ  الدراسة:ثبات أداة 
الثبات يأخذ قيما تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح فإذا لم يكن هناك ثبات في البيانات 

التالي يوضح معامل الثبات لمحاور وأبعاد  لللصفر. الجدو فان قيمة المعامل تكون مساوية 
 تبانة:االس

 (2جدول )
 معامل الثبات كرنباخ الفا

 الثبات عدد العبارات المحور
 اإلدارة االلكترونية 

 
 األبعاد

 .852 6 أجهزة الحاسوب والشبكات
 .891 6 قواعد البيانات والبرمجيات

 .898 3 العنصر البشري المؤهل
 .857 12 التطوير التنظيمي
 .941 27 إجمالي العبارات

امالت الثبات هذه على تمتع األداة بصورة عامة على ثبات عال والقدرة على وتدل مع
 الدراسة.تحقيق أغراض 

 االنحدار البسيط والمتعدد الختبار الفرضيات رابعا: تحليل 
لتطبيق اإلدارة االلكترونية على التطوير  أثرتستند الفرضية الرئيسة على وجود    

 التالي:وم بإعادة صياغتها على النحو التنظيمي. والختبار هذه الفرضية نق
اإلدارة االلكترونية على التطوير التنظيمي  إحصائية لتطبيقذو داللة  أثرال يوجد  -1

 .%95عند مستوى ثقة 
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اإلدارة االلكترونية على التطوير التنظيمي  إحصائية لتطبيقذو داللة  أثريوجد  -2
النتائج المعروضة  ومن تحليل االنحدار المتعدد نحصل .%95عند مستوى ثقة 

 في الجدول التالي:
 (3جدول )

 نتائج اختبار تحليل االنحدار ألثر اإلدارة االلكترونية على التطوير التنظيمي

 α≤.  05*مستوي الداللة 
يوضح الجدول أعاله دور أبعاد اإلدارة االلكترونية في التطوير التنظيمي حيث     

لخطي بين هذه األبعاد والتطوير أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي معامل االرتباط ا
كما  %73. ومدى الدقة في تقدير المتغير التابع بمعامل تحديد 838التنظيمي والبالغ 

مما يؤكد وجود  F) )84.272اظهر تحليل التباين معنوية االنحدار حيث بلغت قيم 
 عالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.

 الفرضية األولى رخامسا: اختبا
 التالي:فرضية نقوم بإعادة صياغتها على النحو الالختبار هذه 

ذي داللة إحصائية ألجهزة الحاسوب والشبكات على التطوير  أثرال يوجد  العدم:فرض 
 .%95التنظيمي عند مستوى الثقة 

ذو داللة إحصائية ألجهزة الحاسوب والشبكات على التطوير  أثر البديل: يوجدفرض 
 .%95الثقة  التنظيمي عند مستوى 

 R البعد
 االرتباط

2R 
 معامل

 التحديد

 تحليل
 التباين

 درجة
 الحرية

 معامل
 انحدار

B 

 مستوى 
 الداللة

 أجهزة الحاسوب
 والشبكات 

  
 

838. 

  
 

73. 

  
 

84.272 

  
 
3 

107 
110 

 
381. 

 
000. 

 قواعد البيانات 
 والبرمجيات

 
179. 

 
048. 

 العنصر البشري 
 المؤهل 

 
368. 

 
000. 
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 التالي:من تحليل االنحدار الخطي نحصل النتائج المعروضة في الجدول 
 (4جدول)

 نتيجة اختبار االنحدار ألثر أجهزة الحاسوب والشبكات على التطوير التنظيمي
 R المتغير /األبعاد 

 االرتباط
2R 

 معامل 
 التحديد

 تحليل 
 التباين

 درجة 
 الحرية 

 معامل 
 انحدار

B  

 مستوى 
 لداللة ا

 أجهزة الحاسوب
 والشبكات 

 
782. 

 
611. 

 
171.50 

 1 
109 
110 

 
749. 

 
000. 

  Y=.961+.749(x1) معادلة االنحدار

 ( وهو اقل من مستوى الداللة 0.000من الجدول نجد ان مستوى الداللة)
ألجهزة الحاسوب  أثر( نرفض فرض العدم نقبل الفرضية البديلة وجود 00.05

 لتطوير التنظيمي. والشبكات على ا
 الفرضية الثانية:اختبار  سادسا:
ذي داللة إحصائية لقواعد البيانات والبرمجيات على التطوير  أثرال يوجد  العدم:فرض 

 .%95التنظيمي عند مستوى الثقة 
ذو داللة إحصائية لقواعد البيانات والبرمجيات على التطوير  أثر البديل: يوجدفرض 

 .%95ثقة التنظيمي عند مستوى ال
 التالي:من تحليل االنحدار الخطي نحصل النتائج المعروضة في الجدول 

 (5جدول )
 نتيجة اختبار تحليل االنحدار ألثر قواعد البيانات والبرمجيات على التطوير التنظيمي

 R المتغير /األبعاد
 االرتباط

2R 
 معامل 
 التحديد

 تحليل 
 التباين

 درجة 
 الحرية 

 معامل 
 انحدار

B  

 مستوى 
 الداللة 

 قواعد 
 البيانات والبرمجيات 

  
682. 

 
46. 

 
9.749  

 1 
109 
110 

 
729. 

 
000. 

 Y=1.00+.729x2 معادلة االنحدار
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. نرفض فرض 05اقل من مستوى الداللة  و( وه. 000من الجدول نجد ان مستوى الداللة )
  مجيات على التطوير التنظيمي.لقواعد البيانات والبر  أثرالعدم نقبل الفرضية البديلة وجود 

 الثالثة:الفرضية  رسابعا: اختبا
ذي داللة إحصائية للعنصر البشري المؤهل على التطوير  أثرال يوجد  العدم:فرض 

 .%95التنظيمي عند مستوى الثقة 
ذو داللة إحصائية للعنصر البشري المؤهل على التطوير  أثر البديل: يوجدفرض 

 .%95قة التنظيمي عند مستوى الث
 التالي:من تحليل االنحدار الخطي نحصل النتائج المعروضة في الجدول 

 (6جدول )
 العنصر البشري على التطوير التنظيمي ألثرنتيجة اختبار االنحدار 

 R المتغير / األبعاد
 االرتباط

2R 
 معامل 
 التحديد

 تحليل 
 التباين

 درجة 
 الحرية 

 معامل 
 انحدار

B  

 مستوى 
 الداللة 

 نصر البشري الع
 المؤهل

 
737. 

 
543. 

129.725  1 
109 
110 

 
721. 

 
000. 

لذا نرفض  .(05.(  اقل من مستوى الداللة )000يتضح من الجدول ان مستوى الداللة)
للعنصر البشري المؤهل على التطوير  أثرفرض العدم نقبل الفرضية البديلة وجود 

 التنظيمي. 
 

 النتائج:
ضمان تدفق المعلومات بدقة وكفاية وتوقيت على اإلدارة االلكترونية تعمل  .1

 وجاهزية مستمرة.مالئم 
 إدارة االلكترونية كأداة فعالة في تسهيل وتفعيل األداء الوظيفي .2
اإلدارة االلكترونية تساهم في القضاء على صفوف االنتظار والذهاب الى  .3

 المؤسسات طلبا للخدمة.
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لعمومية من خالل آلياتها اإلدارة االلكترونية تؤثر على شكل الخدمات ا .4
 المختلفة.

تطبيق اإلدارة االلكترونية يتطلب متخصصين في تقنية المعلومات والتنسيق  .5
 الدائم والمتواصل بين األقسام واإلدارات المختلفة.

التحول الرقمي بوزارة المالية ساهم بصورة كبيرة في تطبيق اإلدارة االلكترونية  .6
 بالوزارة.

ن تطبيق اإلدارة االلكترونية بالوحدات الحكومية هنالك معوقات تحول دو  .7
 تتمثل في:

 .عدم توفر األجهزة المناسبة التي تساعد في تطبيق اإلدارة االلكترونية 
  ضعف البنية التحتية التي تساعد في تطبيق اإلدارة االلكترونية

 وباألخص الشبكة الداخلية.
 .ضعف شبكة االنترنت في وعدم توفرها بصورة كافية 
 عف المرتبط بمهارات اللغة اإلنجليزية وضعف ثقافة التوجه نحو الض

 التغيير.
  ضعف اإلمكانيات المادية وامكانيات تمويل متطلبات التحول الى

 اإلدارة االلكترونية.
 .عدم توفر الكوادر المتخصصة في مجال اإلدارة االلكترونية 

 لتوصياتا
تبيان تبين أن تطبيق اإلدارة من خالل عرض وتحليل إجابات األفراد لعبارات االس

االلكترونية في الوزارة بشكل جزئي في بعض اإلدارات واألقسام ومن هنا خرجت الدراسة 
 التالية:بالتوصيات 

 بالوزارة.االستخدام األمثل لوسائل التقنية الحديثة واالستفادة منها في تطوير العمل اإلداري   -1
 لتسهيل عملية تبادل المعلومات بين الوحدات الربط الشبكي بين جميع الوحدات اإلدارية   -2
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االستفادة من خريجي نظم المعلومات في تطبيق مفهوم اإلدارة االلكترونية بتصميم برامج   -3
 إدارية.

 المتابعة.ضرورة ربط الوزارة مع المركز بواسطة الشبكة العنكبوتية لتسهيل عملية   -4
زارة والتخلص من البريد الورقي والتقليل التعامل بالبريد االلكتروني في جميع مراسالت الو   -5

 من استخدام الورق.
 المناسبة.الوقوف على معوقات التحول التام نحو اإلدارة االلكترونية وإيجاد الحلول   -6

 :المصادر والمراجع
 الكتب :

 ، الدار الجامعية للنشر اإلسكندرية اإلدارة االلكترونية(:2010إبراهيم ،خالد ممدوح ) -1
 التفكير اإلبداعي واالبتكار طريقك إلى النصر(: 2012دحت محمد)م النصر، أبو -2

 ،الطبعة األولى ، المجموعة العربية للنشر والتدريب ،القاهرة 
دار  (: االتجاهات الحديثة في إدارة األعمال ،الطبعة األولى،2016وسيم ) ابو عريش، -3

 عمان  من المحيط إلى الخليج للنشر والتوزيع،
إدارة اإلعمال )نظريات ونماذج (:2007لرحمي )ثابت عبد ا إدريس، -4

 اإلسكندرية  (،الطبعة األولى ،الدار الجامعية للنشر،وتطبيقات
مركز  الطبعة األولى، ،إدارة التغيير في منظمات األعمال(: 2015أنعام) الحيالي، -5

 الكتاب األكاديمي ،القاهرة 
ظائف وعمليات منظمات مبادئ إدارة األعمال )و (: 2010الدوري ، زكريا وآخرون  ) -6

 ،الطبعة األولى ،دار اليازوري العلمية للنشر، عمان  األعمال(
 ،اإلدارة االلكترونية(: 2006عالء عبد الرازق و السليطي ،خالد إبراهيم ) السالمي، -7

 الطبعة األولى ،دار وائل للنشر، عمان 
لتسويق اإلدارة االلكترونية وا(:2019غسان، والزعارير، راكز علي) الطالب، -8

جار اليازوري للنشر والتوزيع،  ، الطبعة األولى،االلكتروني لمنظمات األعمال المعاصرة
 عمان 
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،دار وائل للنشر 3،طنظرية المنظمة والتنظيم(:2008محمد قاسم ) القريوتي، -9
 ،عمان،والتوزيع

، الطبعة اإلدارة واألعمال(: 2008طاهر محسن ) صالح مهدي و الغالبي، العامري، -10
 وائل للنشر ، عمان  ،دار2

الطبعة األولى، زمزم  ،التنظيم اإلداري األساليب واالستشارات(:2010موسى) اللوزي، -11
 عمان  ناشرون وموزعون،

، الطبعة األولى ،دار زهران للنشر، التنمية اإلدارية(: 1997المؤمن، قيس وآخرون) -12
 عمان 

عصر اإلدارة  إدارة الموارد البشرية في(: 2018عنترة وآخرون ) بن مرزوق، -13
 ، مركز الكتاب األكاديمي للنشر والتوزيعااللكترونية

دار  ،الطبعة األولى، التغيير والتطوير التنظيمي(: 2013دودين ،احمد يوسف ) -14
 اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان 

دار حامد  الطبعة األولى، ،إدارة المنظمات من منظور كلي(:2003حسن ) حريم، -15
 ص للنشر والتوزيع ،عمان 

 دار الميسرة للنشر والتوزيع، (:إدارة الجودة الشاملة،2000خضير كاظم) حمود، -16
 عمان 

التطوير التنظيمي القواعد النظرية والممارسات (:2014فاديه إبراهيم ) شهاب، -17
 عمان  ،الطبعة األولى ،ألكاديميون للنشر والتوزيع، التطبيقية

مركز وايد  الطبعة األولى، اإلدارة وتحديات التغيير،(:1993سعيد يس) عامر، -18
 سيرفس لالستشارات والتطوير اإلداري القاهرة 

،الطبعة  إدارة الموارد البشرية(: 2000علي حسن) علي، عباس ،سهيلة محمد -19
 عمان ص  األولى، دار وائل للنشر،

مكتبة االنجلو المصرية  ،إدارة التغيير التنظيمي(2014معتز سيد) عبد هللا،  -20
 .88ص
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،الطبعة األولى  إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية(: 2015ير)عبودي، زيد من -21
 ار المعتز للنشر والتوزيع ،عمان ،د

التطوير التنظيمي آلياته واستراتيجياته ووسائل (: 2013رسالن ) عالء الدين، -22
 .113-112، الطبعة األولى ،رسالن للطباعة والنشر، دمشق ص ص تطبيقاته

،دار ومؤسسة رسالن للطباعة  دارة االلكترونيةاإل(:2011كافي،مصطفي يوسف) -23
 والنشر والتوزيع ، دمشق 

اإلصالح والتطوير اإلداري بين النظرية (: 2018كافي ، مصطفي يوسف ) -24
 ،  ، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق  والتطبيق

 لتغييرالدليل العلمي إلعادة الهيكل والتميز اإلداري وإدارة ا(: 2007ماهر ،احمد) -25
 ،الطبعة األولى ،الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية 

،الطبعة األولى ، دار الجنان  السلوك التنظيمي(: 2016محمود، محمد الفاتح ) -26
 للنشر والتوزيع ،األردن 

،  اإلدارة االلكترونية االستراتجيات والوظائف والمشكالت(: 2004نجم، عبود ) -27
 . 127،الجيزة ص الطبعة األولى ، دار المريخ للنشر

،الطبعة األولى، أطلس  اإلدارة في النظم الخدمية(:2018هشام ، صالح هشام ) -28
 .89للنشر واإلنتاج اإلعالمي،الجيزة ص

 اإلدارة االلكترونية االستراتيجيات والوظائف والمشكالت(: 2016يس، سعد غالب ) -29
 . 9،الطبعة الثانية ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ، عمان ص

 اإلدارة االلكترونية االستراتيجيات والوظائف والمشكالت(: 2009سعد غالب )يس، -30
 .16-15، الطبعة األولى ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ، عمان ص ص

 المجالت العلمية :
التغير التنظيمي باعتماد إستراتيجية سياسات اندماج  الخالدي، صالح بن عبيد، -1

 .2020، 25نشر العلمي ، العدد، المجلة العربية للالموارد البشرية



 

 

41 

محمد مصطفى، و طيب، احمد سعيد، تشخيص معوقات تطبيق نماذج  القصيمي، -2
، العدد 35، المجلد  مجلة تنمية الرافديناإلدارة االلكترونية في المؤسسات التعليمية ،

 2013، السنة 144
مجلة دارية، العياشي، رزاز، اثر تطبيق اإلدارة االلكترونية على كفاءة العمليات اإل -3

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  القادسية للعلوم االقتصادية واإلدارية
 .2013، العدد األول ، السنة 15اوت سكسيدة الجزائر ، المجلد  20جامعة 

الخنيفر،أمل عبد هللا ،معوقات تطبيق االدارة االلكترونية بوزارة التعليم بالمملكة العربية  -4
 .2018لسنة  178عودية وسبل التغلب عليها،مجلة كلية التربية جامعة االزهر،العدد الس
،مجلة  شوادي، أحالم محمد ، اإلدارة االلكترونية وتأثيرها في األداء الوظيفي وتطويره -5

  2016،السنة 4، العدد 24،المجلد  جامعة بابل للعلوم اإلنسانية
اثر التحديات والمنهجيات على تطبيق اسامة محمد ، والعركي،معن ،  عبد الوهاب، -6

 2020،السنة 22، العدد  المجلة العربية للنشر العلمياإلدارة االلكترونية للمؤسسات، 
مجلة قدوري ، سحر،اإلدارة االلكترونية وإمكانياتها في تحقيق الجودة الشاملة ، -7

،  14لعدد  ،مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ، الجزء األول ، ا المنصور
  2010السنة 

قناوي ، ايمان محمد، المعوقات االجتماعية واالقتصادية واإلدارية لإلدارة االلكترونية  -8
، جامعة األزهر، الجزء الثاني ،  مجلة كلية التربيةبجامعة األزهر وسبل التغلب عليها،

 . 2018، السنة 177العدد 
اللكترونية في التطوير مختار، محمد يس ،ومريم ،لعشاب،إسهامات اإلدارة ا -9

 2017،السنة 5، العدد 2، المجلد مجلة الدراسات القانونية والسياسيةاإلداري،
هشام ،فريحة محمد ، ضرورة التعامل بأسلوب اإلدارة باألهداف كأداة لإلدارة  -10

 .2016، السنة 28،العدد  مجلة االقتصادي الخليجيااللكترونية 
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 المؤتمرات :
(:دور الشخصية المبدعة في 2017ويد،عز الدين عبد هللا )ابوغفة ،محمد مفتاح،وس -1

 المؤتمر االقتصادي األول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمسالتطوير التنظيمي،
 ،جامعة المرقب ، ليبيا 

المؤتمر (: اإلدارة االلكترونية بين النظرية والتطبيق،2009الحسن،حسين بن محمد ) -2
 اإلدارة العامة ، الرياض ،معهد  الدولي للتنمية اإلدارية

 الرسائل الجامعية 
(: رسالة ماجستير، متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في 2008الكبيثي ،كلثم محمد ) -1

مركز نظم المعلومات التابع للحكومة االلكترونية بدولة قطر ،الجامعة االفتراضية الدولية 
 ،قطر 

طبيق اإلدارة االلكترونية باإلدارات (:رسالة ماجستير ت2017بسمة،منوار،وهيبة،مرزوق) -2
 العمومية،جامعة اكلي محند ،الجزائر 

(: اإلدارة االلكترونية وأثرها على إعادة هندسة 2017حامد،ابتسام مصطفي) -3
العمليات اإلدارية بالمصارف السودانية رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االقتصاد 

 والعلوم اإلدارية جامعة النيل األزرق.
(: دور اإلدارة االلكترونية في تحسين األداء الوظيفي، رسالة 2019ة، جهرة )حمز  -4

 ماجستير غير منشورة،جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر
(: جور التطوير التنظيمي في انجاح عملية التغيير بالمؤسسة 2013عماري ) سمير، -5

 رسالة ماجستير ،جامعة المسيلة ، الجزائر 
(: واقع اإلدارة االلكترونية في الجامعة اإلسالمية 2011) شلبي،جمانة عبد الوهاب -6

 وأثرها على التطوير التنظيمي ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة غزة ، فلسطين 
(: دور اإلدارة االلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية  2010عبد الكريم ،عاشور ) -7

تير غير منشورة، جامعة منتوري ، بالواليات المتحدة األمريكية والجزائر ، رسالة ماجس
 الجزائر.
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(: اإلدارة االلكترونية أداة لتحقيق الجودة الشاملة 2016عمر،عالء عبد الغني ) -8
 واالمتياز في السودان ،رسالة دكتورة  ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان 

سة العمومية ( : اإلدارة االلكترونية واثر تطبيقها على المؤس2017حرفي) فواد، -9
 بالجزائر ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عاشور زيان الجلفة ، الجزائر. 

(، دور اإلدارة االلكترونية في التطوير التنظيمي بالمؤسسة ، 2018مريم، بركاني ) -10
 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة العربي مهيدي ام البواقي.

ير التنظيمي بإدارة التغير ،رسالة ماجستير ( ،فعالية أدوات التطو 2017ديما ) نضال، -11
 غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ، جامعة الخليل.

(: اإلدارة االلكترونية ودورها في التطوير التنظيمي نموذج   2016وشن ، حنان ) -12
اإلمارات العربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الدراسات العليا ، جامعة محمد 

 يلة.بوضياف بالمس
(: دور اإلدارة االلكترونية في تحسين الخدمة العمومية 2017يونس،تارقي ) -13

ببلدية أوالد عيسى رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
 وعلوم التسيير ،جامعة قاصدي مرياح ورقلة ،الجزائر.
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